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కరే శల ఘరసాత స్త్యాగగః శిరసి గురుపద పతణయిత
మఖే సతర వణీ విజయి భుజయోరశరరమతలమ  ।
హహృద సశచచ్ఛా వహృతితగః శత తిమధిగతముం చ శతవణయోగః
వినాపెవస్త్యాశశరేరణ పతకహృతి మహతముం మముండనమదమ  ॥
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భవముం:

ఆపదలు వచిర్చినపప్పడ ధవరరమ, సముంపదలు వచిర్చినపప్పడ సల్నిహభవమ, సభలలో పషకలమవన 
వకార్చితరరమ, యుదదముంలో పోరాడేటపప్పడ దానికి అవసరమవన శకిత, కీరత యముందు ఇషటమ,  విదర 
సముంపదముంచటముంలో తీవతమవన కోరక- ఇవనల్ని మముంచివళళ్ళక సహజ గుణాలు.

బహముంపి చే సముంహతముం భసమాన, న తకక రో హోతి నరో పమతత
గోపోవ గావో గణయముం పరేసముం, న భగవ సామముంజసస్స హోతి

శసత స గతముంధాలన ఎనిల్నిటని చదవినా, పతమతతత కారణముంగా వటని ఆచరణలో పెటటని వరకితకి వట వలల ఏలాముంట 
పతయోజనమసూ చేకూరదు. తీరకగా ఇతరుల ఆవులల్ని లకక పెటట గోపలకడకి ఏమీ లాభముం ఉముండదు కదా!

ఆపదలముందు ధవరరగుణ మముంచిత సముంపదలముందు దాలమ్ముయున
భసూప సభముంతరాళమన బుషకల వకర్చితరతశ మాజి బ
హాపట శకితయున యశమనముందనరకితయు విదరయముందు వముం
ఛాపరవహృదదయున, బద్రకహృతి సిదదగుణముంబులు సజజనాళికిన

సముంసకహృత మసూలముం
(భరత హృహర) 

తెలుగు అనసరణ
(ఏనగు లక్ష్మణ కవి) 
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మళల వచిర్చిన వసముంతముం
మముంచు  విడపోయిముంద.  వడపోయిన  ఆకలనిల్నిటన  రాలర్చిసి,  బోడగా  మగిలన  చెటలనల్ని
ఇపప్పడపప్పడే మళల కొతత చిగురుల  వేయటముం మొదలటట యి.

పప్రాదుద్ద నే పక్షుల కిలకిలలు  మొదలయరయి,

మఖరముంగా   కోయిల  కూతలు!  మామడ
చెటలని  చసూసత  మచర్చిట  వేసత నల్నిద:  లత
ఆకపచర్చిరముంగులో  మరస  ఆకల  సొగస
బల  ఉముంద.  చిటట  చిటట  మామడ  కాయలు
వచర్చియి.  ఇనాల్నిళసూళ్ళ  ఎకకడో  దాకకనల్ని

మొకకలు ఇపప్పడ మళల అముందరకీ కనిపిముంచలని మసాత బవుతనల్నిటల  ఉనాల్నియి. నేల బరుగా
పరుచుకనల్ని గడడ్డి  మొకకలనల్ని  రముంగురముంగుల పూలు తొడగాయి.  ఇముంటల  చలా రోజులుగా
మడచుకొని  ఉనల్ని  గులాబి  మొగగ్గ  ఇవళల  విచుర్చికనల్నిద.  అముందమవన  రెకకలల్ని



కొతతపలల                                                        6                                                           మారర్చి 2017

సవరముంచుకముంటసూ అనిల్ని వవపలకూ కలయ జూసిముంద.  కితముంద,  నేల బరుగా పరచుకొని ఉనల్ని
గడడ్డి చేమముంతలల్ని చసూసీ చసూడనటల  చసూసి, 'తన సాస్థా యి వళళ్ళ కారు'  అనల్నిటల  వేరే వవపక
తల తిపప్పకనల్నిద.

దగగ్గరోలనే ఉనల్ని గడడ్డి చేమముంతి నవుశతసూ పలకరముంచిముంద దానిల్ని.
"బగునాల్నివ,  చెలలమామ్ము?!  ఎముంత  అముందముంగా  ఉనాల్నివమామ్ము!
నినల్ని  చసూసత  మా  అముందరకీ  ఎముంత  గొపప్పగా  ఉముంటముంద"

అనల్నిద సల్నిహముంగా. 

గులాబీ దానికేసి  తిరసాకరముంగా చసూసిముంద-  "మావళలవరసూ
ఇముంకా  వచిర్చినటల  లరు?!"  అముంటసూ  మసూతి
మడచుకనల్నిద. 

"గులాబీలా?!  లదమామ్ము!  ఇముంకా  లదు.  నవేశ,  మొదట  దానివి!  మా  గడడ్డిచమముంతలవత
దముండగా వచేర్చిసాయి!"  చెపిప్పముంద  ఆ  పవుశ.  "ఇముంకా  లలలలు  కూడ రాలదు.  ఈ పటకి
వచేర్చియలస్సముంద మర-" 

"వచేర్చిసాముం!  వచేర్చిసాముం!"  వినిపిముంచిముంద ఒక గొముంత.  చసూడగా అద లలల!  లలల పవుశ గొముంత
విపప్పగానే సగముంధాలు అకకడ అముంతట పరచుకనాల్నియి. "బగునాల్నిరా అముంత?!  వసముంతముంలో
మేమసూ మీరసూ అముందరముం ఎనల్నినిల్ని కబురుల  చెపప్పకనాల్నిమ, గురుత ముందా?" అనల్నిదద.

గులాబీ  తిరసాకరముంగా  మఖముం  తిపప్పకనల్నిద.  "వికారప  పూలు,  వికారప  మాటలు!”

అనకనల్నిద. "ఆశర్చిరరమేమనల్నిద? అముందరసూ గులాబీలనే ఇషటపడతరు ఇముందుకనే!" 

అముంతలో  తొల  కిరణముం  ఒకట  వచిర్చి  వలముంద.  అద  రాగానే  అకకడముంత  వచర్చిదనముం
పరుచుకనల్నిద.  "ఏమామ్ము!  అముంత  బగునాల్నిరా?"  అనల్నిద  తొల  కిరణముం.  అటల  అముంటసూనే
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మరోవవపన  గులాబీత గుసగుసగా చెపిప్పముంద-  "నాక మాతతముం  నవశముంటనసూ  ఇషటమే;  గడడ్డి
చేమముంతలనాల్ని ఇషటమే; లలలలముంట కూడ ఇషటమే!" అని. 

గులాబి మఖముం ఇముంకా ఎరతగా ఐపోయిముంద. "కాదు! నేనొకకదానేల్ని అముందమవన దానిల్ని! అముందరకి
నేనముంటనే  ఇషటముం  కావల!  అముంత!”  అని  అరచిముంద.  ఆ  అరుపక  మగిలన  పూలనల్ని
బెదరపోయయి. చినల్నిబోయి చటకకన తలలు వలుర్చికనాల్నియి.

అముంతలో  గముందరగోళముంగా,  రముంగులు
రముంగులుగా  ఎగురుకముంటసూ  వచిర్చిముంద,  ఓ
సీతకోక చిలుకల దముండ. అనిల్ని పూల మీదా
వల, అనిల్నిటతటీ మచర్చిటల  పెటట యవి. 

"కాదు-  అముందరసూ నా దగగ్గరకే రముండ!"  అని
అరుదాద్ద మనకనల్నిద  గులాబీ.  అయినా  "అనల్ని  ఒకేసార  వచిర్చి  పడత  ఎలాగ?"  అని
ఊరుకనల్నిద. 

సీతకోక  చిలుకలు,  ఆ  తరాశత  తమమ్ముదలు,  తనటీగలు-  అనల్ని  వచిర్చి  సముందడ  చేసినవ;
పూలనిల్నిటన పేరుపేరునా పలకరముంచినవ;  ఎకకడెకకడ సముంగతలసూ చెపిప్పనవ  వటకి!  సముంతషముం
నిముండన ఆ వతవరణముంలో గులాబీ కూడ 'తన వేరు' అనకోవటముం మరర్చిపోయిముంద. 

ఆ రోజు రాతిద్ర పడకోబోతసూ, "సవిశలమవన  యీ పతకహృతిలోని అనముంత వవవిధరముంలో నేనసూ
ఒకదానిల్ని !”  అనకనల్నిద అద తహృపితగా.  

నిజముంగానే సముంతషముం అనిల్ని భేదాలనసూ పోగొడతముంద!

మీకముందరకీ నవ వసముంతప శభకాముంకలు!!

కొతతపలల బహృముందముం  
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గజదముంగ గముంగనల్ని కథ
పటట  వదలని ఇన సప్పకటర వికతముం మళళ్ళ  ఓసార చెటటకిక, రోబో బతళానిల్ని కితముందకి దముంపగానే, అపప్పట వరకూ
పవర లనటల  పడ ఉనల్ని రోబో ఒకకసారగా ఒళళ్ళ విరుచుకొని వికవికా నవిశముంద.

“మళళ్ళ  వచర్చివ  వికతముం?!  సిదదపప్ప
ఎటల ముంటవడో నక ఎనిల్ని విధాలుగా చెపిప్పనా
అరస్థాముం  అవుతనల్నిటల  లద?!  మముంచి  పేరు,

డగతలు  ఉనల్నిముంత  మాతప్రాన  మముంచితనమసూ,

జజ్ఞానమసూ  ఉనల్నిటల  కాదు.  ఈ  సముంగతి
అరస్థామయరముందుక  గాన  నక  గజదముంగ
గముంగనల్ని కథ చెబుతన విన" అముంటసూ ఇలా
చెపప్పసాగిముంద..

 కొతత బతళముం
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గజదముంగ  గముంగనల్ని  మరణ  శయరమీద
ఉనాల్నిడ.  అతని  అనచరులు  పదహేన
మముందీ  అతననల్ని  గద  గోడలక  ఆనకొని
నిలబడ  ఉనాల్నిరు,  విచరముంగా.  గముంగనల్ని
కొడక రముంగనల్ని తముండద్ర  పడకనల్ని మముంచముం
కోడమీద  కూరుర్చిని,  తముండద్ర  చేతలల్ని  తన
చేతిలోకి తీసకొని నొకకతనాల్నిడ.  అతని
కళలలో నళల  సడలు తిరుగుతనాల్నియి.

పదహారేళల రముంగనల్ని, తముండద్ర అడగుజడలోల

నడచడ,  చలా  ఏళల గా.  గముంగనల్ని
అనచరులు  పదహేన  మముందకీ  అతన
దవవమే. ఎవశరసూ అతని మాట జవదాటరు.

తముండద్ర తదనముంతరముం అతన నలకొలప్పన  చోర
సామాప్రాజరముం  యవతసూత  రముంగనల్ని  సొముంతముం
అవశననల్నిద.  ఇపప్పడక  అతన  దానల్నిముంత
ఏలాల- తముండద్ర సాయముం లకనే.

గముంగనల్నిక ఒక దగుగ్గ తెర వచిర్చిముంద.  దగిగ్గ దగిగ్గ
మలకలు  తిరగిపోయడ.  తన  పని
ఐపోయిముందని  అరస్థామవముంద.  కొడకని
దగగ్గరగా వముంగమని సవగ  చేసాడ.  రముంగయర
వముంగి,  తన  చెవులల్ని  తముండద్ర  నటకి  దగగ్గరగా
తెచర్చిడ.  అముందరసూ  తలలు  వముంచుకొని,

నాయకడ  చెపేప్ప  చివర  పలుకలల్ని
ఆలకిసత నాల్నిరు శతదదగా.

గముంగనల్ని మొదలుపెటట డ- "నానాల్ని,  రముంగసూ!

నేన జీవితముంలో చలానే సాధిముంచన.  మా
నాయన నాక కనసముం ఒక ఇముంటని కూడ
ఇవశలదు.  జబులు కొటటటముం నముంచి,  చినాల్ని
చితకా  దముంగతనాలోలకి,  అకకడనముండ
దోపిడీలలోకి అలవోకగా,  అతరముంత సాహస-
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పేతముంగా పతవేశిముంచన.  నేనముండే దారులోలముంచి
వళాల లముంట బటసారులముంత వణికి పోయటల
చేసాన.  శప్రాసాత స లోల  దముంగ  తనాల  గురముంచి
చెపిప్పన  మళకవలనల్ని  ఒకకటీ  పలుల
పోకముండ  ఆచరణలోకీ  తెచిర్చి  చసూపిముంచి-

ఇదగో,  యీ పదహేన మముందకీ తిరుగులని
నాయకడనవనాన."

రముంగనల్ని ఆయసముంత కొముంత సప దగాగ్గడ.

చుటసూట  అముందరసూ  ఇముంకా  బధగా  మఖముం
పెటట రు.  ఒకోక  అకరముం  కూడగటట కొని
కొనసాగిముంచడ గముంగనల్ని-
"రముంగసూ! మన యీ ఊళలలోల జనాలముంత నా
పేరెతితత  చలు-  వణికిపోయటల  ఏలాన
ఇనేల్నిళల  పట.  ఇపప్పడ  ఇదముంత  నక
ఇసత నాల్నిన.  ఎటల  చేసకముంటవో,  న ఇషటముం.

నినిల్నిపప్పడ  నేన  కోరేద  ఒకకట-  నాక
మముంచి  పేరు  తవల  నానాల్ని!  అముందరసూ
గజదముంగ  గముంగనల్ని  గురముంచి  మముంచిగా
తలచుకనేటల  చెయిర.  ఇముంతక  మముంచి
నాక  ఏ  కోరకా  లదు"  అని  చెపిప్ప
కనల్నిమసూసాడ.

అముందరసూ  గొలుల మనాల్నిరు.  రముంగనల్ని  తముండద్ర
అముంతరకితయలల్ని  ఘనముంగా  నిరశహముంచడ.

తముండద్ర  ఆఖర కోరకన తీరార్చిలనకనాల్నిడ.

"ఏముం  చేసత,  అముందరసూ  మా  నానల్ని  గురముంచి
మముంచిగా అనకముంటరు?"  అని అడగాడ
అనచరులల్ని.

ఒకడనాల్నిడ-" ఊరసూరా విగతహాలు పెటటదాద్ద ముం"

అని. 

"ఉహహ" అనాల్నిడ రముంగనల్ని. 
"ఊరసూరా  ఆయన  పేరు  మీద  బడలు,

గతముంథాలయలు  కటటదాద్ద ముం"  ఇముంకోడనాల్నిడ.

"బలదుహ" అనాల్నిడ రముంగనల్ని. 
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“గముంగనల్ని పేరట విదారరుస్థా లక సాకలరర్షిపప్పలు
ఇదాద్ద ముం  అనాల్నిడ మరకడ” .

“ఉహహ  అనాల్నిడ రముంగనల్ని” .

ఇటల  ఎవరు  ఏముం  చెపిప్పనా  రముంగనల్ని
మచర్చిలదు.   చివరకి  ఒక  నిశర్చియనికి
వచిర్చినటల  తలసూపి,  "అముందరసూ  నేన
చెపిప్పనటల  చేయముండ.  ఇదవరకట  కముంట
ఇముంకా  ఎకకవ  జబులు  కొటటముండ.  ఎకకవ
దార  దోపిడీలు  చేయముండ.  బముందపోట
పనలోలకీ  దగుదాముం.  బముందపోట  రముంగనల్ని
అముంట  పిలలలు,  పోలసలు  కూడ  వణికి
పోయటల  చేదాద్ద ముం.  ఇముంక  ఆగేద  లదు-

తకణముం  మొదలు  పెటటముండ!"  అని
ఆదశిముంచడ  రముంగనల్ని.  అనచరులముంత
జయ జయ నినాదాలు చేసారు.

ఇముంతవరకూ  చెపిప్ప,  బతళముం  "అయినా
జీవితమముంత  దముంగ  బద్రతక  బద్రతికిన
గముంగనల్నిక  చరమాముంకముంలో  మముంచి  పేరు
అవసరముం  ఏమొచిర్చిముంద?  అద  అతనిలోని
బలహీనతక,  నిసస్సహాయతక పతతీక కాదా?

ఇక  తముండద్రకి  మముంచి  పేరు  తెసాత నని  మాట

ఇచిర్చిన రముంగనల్ని చివరకి చేసిముందమట, సాశరస్థాముం
చసూసకోవటముం తపప్ప?” అని అడగిముంద.

వికతముం  చిరునవుశ  నవిశ-  “అటల ముంటదమీ
లదు-  జీవితముంతమసూ గజదముంగగా బద్రతికిన
గముంగనల్నిక వేరే మముంచి పేరు అవసరముం ఏమీ
లదు:  దముంగగా  తనక  గొపప్ప  పేరు  తెచిర్చి
పెటటమని  అతని  ఉదద్దశముం.   ఆ  సముంగతి
అరస్థామవన  కొడక  అతని  కముంట
దురామ్మురుగ్గడగాన,  కూత రుడగాన  పేరు
తెచుర్చికోవటముం  దాశరా,  పతజలక  'తనకముంట
తన  తముండేద్ర  నయముం-  'గముంగనల్ని  అని  చలా
మముంచోడ పపముం, ఇపప్పడ చచిర్చిపోయడ'

అనిపిముంచేటల  చేసాడ.  అటల  జనాలు
గముంగనల్నిన  మముంచిగా  గురుత  చేసకముంటరు
కద!  దురామ్మురుగ్గల  మన:పతవహృతిత  ఇముంతకముంట
వేరుగా ఉముండే అవకాశముం లదు" అనాల్నిడ. 

ఆ  సమాధానముం  సరెవనదనని  గురతముంచిన
బతళముం  అతని  పటట నముండ  తపిప్పముంచుకొని
చటకకన మళళ్ళ చెటటకికముంద.

(ఆధారముం: యు. సబబ్బరాజు చెపిప్పన కథ)
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బముంగారు గరట 
రచన: వవషషవి, రషీ వరల ససూకల, మదన పలల, చితసూతరు జిలాల . 

అనగనగా  ఒక  ఊళల  ఒక  అవశ  ఉముండేద.

ఊర  పలమేరలోల   నివసిముంచే  ఆ  అవశన
అముందరసూ  ఊరకే  'పేదరాసి  పెదద్దమమ్ము'  అని
పిలచేవళళ్ళ;  కాన ఎవశరసూ నిజముంగానవత ఆ
అవశన పటటముంచుకనేవళల  కాదు. 

వరవసాయముం  పనలు  ఉనల్నిపప్పడ  కూలగా
వళత ముండేద  అవశ.  చకకగా శతమపడ  నడముం

వముంచి  పని చేసద. అటల  వచిర్చిన డబుబ్బలత
ఆదవరముం  రోజున  సముంతక  పోయద;

వరానికి సరపడ సరుకలు తెచుర్చికనేద.

పముండగ ఉముండే వరాలోల ఎకకవ సరుకలు-

ఎముందుకముంట పముండగ రోజున ఎవశరెవనా అవశ
ఇముంట  మముందు  నిలబడ  అడగిత  లదనేద
కాదు: వళలన ఇముంటలకి పిలచి కడప నిముండ
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భోజన ముంపెటట గాన  పముంపేద కాదు. 

అటల  ఓసార  అవశ  తన   వరమముంత
కషటపడ  కూడబెటటన  సొమమ్ముత  పముండగ
సరుకలు తెచుర్చికనల్నిద.  ఆ రోజ పముండగ.

అవశ  తినేముందుక  పలహోర,  రవశకేసర
చేసకనల్నిద.  ఆ  రోజముంత  ఎవరెవనా
వసాత రేమనని  ఎదురు  చసూసిముంద  పపముం.

సాయముంతతముం వరకూ ఎవశరసూ రాలదు గాన,

ఇక  చీకట  పడతనల్నిదనగా   దసూరదశముం
నముండ  ఎవరో  పముండతడ  ఆకలత  వచిర్చి
'తినేముందుక  ఏమవనా  ఉముందా  తలల?!'  అని
అడగాడ. 

అవశ  ఆయనిల్ని  లోపలకి  ఆహాశనిముంచి  తన
చేసిన  కేసర  పెటటముంద  తినేముందుక.  కేసర
అముంత తినేసాడయన. అనల్నిముం పెడత అముంత
అయిపోచేసాడ.  పముండగక  చేసిన  అనిల్ని
పదారాస్థా లసూ  తినేసాడ.  అయినా  ఇముంకా
ఆయన  ఆకల  తీరనటల  అనిపిముంచలదు.

ఆలోగా అవశ తన వరమముంత గడపేముందుక
తెచుర్చికనల్ని  కూరగాయలనల్ని  వముండముంద.

ఇముంటల ఉనల్ని బియరమముంత వముండ వరర్చిముంద.

మొతతముం ఆయనక వడడ్డిముంచిముంద. 

పముండతడ  ఆమకేసి  సముంతషముంగా  చసూసి,

ఏమ  పెడత  అదముంత  తినేసాడ  గబగబ.

పెడత ఇముంకా తినేటల  అనిపిముంచడ! 

అవశకి ఇముంక ఏముం చేయలో పలు పోలదు.

ఏమముంట  ఆ  సరకి  ఇముంటల  తన
కూడబెటట కనల్ని  సరుకలు,  కూరగాయలు
అనల్ని  అయిపోయయి;  బియరముం  కూడ
ఖాళ! డబుబ్బలసూ లవు! 

ఇక  మగిలముందలాల  అవశక  వరసతశముంగా
వచిర్చిన పెదద్ద గరట మాతతమే. ఆ గరట అముంట
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అవశక  చలా  ఇషటముం.  ఇనేల్నిళళ్ళగా  దానిల్ని
చలా  భదద్రముంగా  చసూసకముంటసూ
ఉముండముందామ.  అయిత  ఇపప్పడ  ఆమ
చటకకన పోయి,  దానిల్ని అయిన లకకక
అమేమ్ముసి,  ఆ డబుబ్బత కూరలు,  సరుకలు
తీసకొచిర్చి పముండతడకి వముండ పెటటముంద. 

పముండతడ ఆమ వముంటని మచుర్చికముంటసూ
తిని,  చెయిర  కడకకముంటసూ  "తలల!
ఉనల్నిదముంత  నాకే  పెటటనటల నాల్నివు.  మర
నక?" అని అడగాడ. 

"ఇవళళ్ళ పముండగ కదా,  సాశమీ!  ఇవళలముంత
ఉపవసముం  ఉముండ,  రేప  తిముంటన  నేన"

అనల్నిద అవశ. 
"మర  వముంట  చేసటపప్పడ  దనిత 
కలుపతవు తలల?!" అడగాడ పముండతడ.

"సముండద్రకటటత  కలపిత  వముంట  చలా
బగుముంటముంద  సాశమీ!"  అనల్నిద  అవశ
టకకన. 

పముండతడ  నవిశ,  "నేన  చలా  ఊళళ్ళ
తిరగాన తలల!  కాన ఎకకడ నాక కడప
నిముండలదు.  ఇవలట న  తరగముంత నా ఆకల
తీరముంద.  ఇదగో,  నకో బహమతి"  అని తన
జోలలోముంచి ఒక బముంగారు గరటని బయటకి
తీసి అవశక ఇచర్చిడ.  "ఇదగో తలల!  ఇక
ఇద న గరట.  దీనిత నవుశ ఏమ వముండనా
అద  అకయముం  అవుతముంద.  అతిథి  సవక
ఇకపెవన  ఏ  ఆటముంకమసూ  ఉముండదు"  అని
అవశన ఆశీరశదముంచి, వళిలపోయడ. 

ఆ తరాశత ఇక ఆ దారన పోయవళళ్ళవశరసూ
ఆకలత  పోలదు!
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గొపప్పలు చెపప్పకోవటముం
రచన: శ చతరర, ఏడవ తరగతి, రషీవరల ససూకల, మదన పలల, చితసూతరు జిలాల .

జమీముందారు రముంగారావుగారకి  ఒకకగానొకక
కూతరు  లత.  తన  ఐదవ  తరగతి
చదువుతనల్నిద.  లత  ఎపప్పడూ   గొపప్పలు
చెపప్పకముంటముండేద;  తనన మముంచిన  వళల
ఎవరసూ  లరని  అనకనేద.  బడలో  తట
పిలలలత  ఎవరతటీ సరగాగ్గ  ఉముండేద  కాదు.

ఎపప్పడూ ఇతరులన చులకనగా చసూసద. 

ఐదో తరగతిలోనే గత,  రమర,  జోరతి అనే

మగుగ్గరు  పిలలలు  ఉముండేవళళ్ళ.  వళళ్ళ
మగుగ్గరసూ  అముందరతటీ  చకకగా  సల్నిహముంగా
ఉముండేవళళ్ళ. 
లత మటక అవకాశముం దరకినపప్పడలాల  లత
ఊరకే  వళలన  ఆట  పటటససూత  ఉముండేద:

'నవుశ  ఎముంత  పటటగా  ఉనాల్నివో  చసూడ!'

'నవుశ బొగుగ్గలాగా ఎముంత నలలగా ఉనాల్నివు!'

'లావు-  లావు'  అముంటసూ వళలన ఏడపిముంచేద.
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అయినా వళళ్ళ పపముం మముంచివళళ్ళ కదా,

అముందుకని లతని ఏమీ అనేవళళ్ళ కాదు.  

ఆ  పిలలలు  మగుగ్గరసూ  సవకిల  మీద  బడకి
వళలవళల .  దారలో ఒక చోట రోడడ్డి  ఎతత గా
ఉముండేద.  అకకడ మటక సవకిలు తొకకటముం
బగా  శతమ  అయరద.  అయిత  లతక  ఆ
శతమ  లదు.  వళళ్ళ  నానల్నిక  కారు  కూడ
ఉనల్నిద:  రోజూ వళల  నానల్ని  లతని  కారులో
బడ మముందు దముంచి వళళ్ళవడ. 

ఒక  రోజు  గత,  రమర,  జోరతి  మగుగ్గరసూ
బడకి పోతముండగా,  లత ఉనల్ని కారు వళలని
దాటకొని మముందుక పోయిముంద. అముందులో 
కూరుర్చినల్ని లత వళల నానల్నిని కారు ఆపమని;

అదద్దముం దముంచి,  తల బయటకి పెటట  చసూససూత-
"ఏముంట?!  మీరు  సవకిళళ్ళ  ఇముంత  మలలగా
తొకకతనాల్నిరు?!  నా  దగగ్గర  కూడ  ఒక
సవకిల  ఉముంద.  మీ సవకిళల కముంట చలా వేగముంగా
పోతముందద.  రేప నేన ఆ సవకిల వేసకొని
వసాత న-  అపప్పడ  చసూడముండ,  నా  సవకిల 
ఎముంత బగుముందో,  నేన దానిల్ని ఎముంత వేగముంగా
తొకకగలన!" అనల్నిద గొపప్పగా.  

పిలలలు  మగుగ్గరసూ  ఆ  పప  మాటలల్ని
పటటముంచుకోలదు.   అయిత  పముంతలమార
లత  మరుసట  రోజున  బడకి   నిజముంగానే
సవకిల మీద బయలుదరముంద! 

కాన అముంతగా అలవట లదు కదా,  సవకిలు
తొకకటముం  పపముం  బగా  కషటముం  అయిరముంద
తనక.  అయినా  పటట దలగా  మముందుకే
పోయిన  లతక  మలలగా  సవకిళళ్ళ
తొకకకముంటసూ  పోతనల్ని గత, రమర, జోరతి
కనిపిముంచరు. 

అపప్పడక  లత  గబగబ  పోయి  వళళ్ళన
చేరుకొని,  "ఇపప్పడ చసూడముండ!  నా సవకిల
ఎముంత బగా పోతముందో! నేన ఎముంత వేగముంగా
తొకకతన చసూససూతముండముండ!" అని గొపప్పలు
పోతసూ,  చకచకా  వళలన  దాటకొని
మముందుక వళిళ్ళపోయిముంద. 

అయిత ఆ హడవిడలో తన సవకిలు టవరుక
ఎదురుగా ఉనల్ని పదునవన రాయిని ఒకదానిల్ని
తన  చసూసకోనేలదు!  సవకిలు  ఆ  రాయి
మీదకి  ఎకకటముం,  మముందు  టవరుక
గుచుర్చికొని  పముంచరవశటముం,  'చుయర...'
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మముంటసూ  గాల  పోవటముం-  అనల్ని  టకటకా
జరగిపోయయి!  

ఆ  శబద్దముం  ఏముంట  కూడ  తెలదు  లతకి.

అయిత మముందు చకతముంలో గాల పోయసరకి
బరలనస్స  నిలవలదు-  నాలుగు  మలకలు
తిరగి సవకిలు తటలున కితముంద పడబోయిముంద!

చివరకి ఎలాగో ఒకలా సవకిలున ఆపిన లత,

'ఇముంక బడకి ఆలసరముం అవుతముంద- ఎలాగ?!'

అముంటసూ ఏడవటముం మొదలుపెటటముంద. 

గత,  రమర,  జోరతి  "ఇపప్పడ  ఏమవముంద?

ఎముందుక,  ఏడవటముం?!"  అని  అడగారు.

"సవకిలు  పడెవముంద!  ఇపప్పడెలాగ?  బడకి
ఆలసరమవపోతన!"  చెపిప్పముంద  లత,

ఏడససూత.  
రమర ఆమన ఓదారుససూత  "ఏడవక,  ఏమీ
పరేలదు- నవుశ నా సవకిల వనక ఎకిక కూరోర్చి.

నేన నినల్ని బడకి తీసక పోతన.  వీళళ్ళ
న  సవకిలున  బడకి  చేరుర్చితరు"  అని
ఓదారర్చిముంద. 

"అవున లత!  ఏమనల్నిద,  మేముం తెసాత ముంల,

న సవకిలున!" అనాల్నిరు గత, జోరతి.

వళల  మముంచితనముం  లత  మొముండ మనసన
కరగిముంచిముంద.  "నేన మమమ్ములల్ని చలా సారుల
వకికరముంచన.  అయినా  మీరు  నాక
సహాయముం  చేసత నాల్నిరు.  ననల్ని  కమముంచముండ.

నేన  ఇముంకెపప్పడూ  ఎవశరన  చినల్నిచసూప
చసూడన"  అముంటసూ  కమాపణ  కోరముంద
ఏడససూతనే. 

గత,  రమర,  జోరతి ఒకర మొఖాలు ఒకరు
చసూసకొని గటటగా నవశరు. "బల ఉనాల్నివు
తలల! అముంత పెదద్ద పెదద్ద మాటలు అవసరమా?

పద-  బడకి  టవమవపోతముంద"  అని  లతని
ఉతస్సహపరచరు.  నలుగురసూ  మముందుక
సాగారు.

ఆ  తరాశత  లత  చలా  మారముంద.

పిలలలముందరతటీ  కలసిపోయిముంద.  అముందర
కషటసఖాలోలనసూ  పలు  పముంచుకనల్నిద.

ఇపప్పడ  బళళ్ళ  ఆ  పపక  ఎముందరు
సల్నిహతలో లకకలదు!
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కాలముం  విలువ 
రచన: యస.రాజశశర, 8 వతరగతి, జిలాల పరషత హవ  ససూకల, పెదద్దపసపలగాప్రామముం. 

ఒక  ఊరలో  రవి, శముంత అనే  దముంపతలు
ఉముండేవరు.  రవి   వరపరముంలో  బగానే
సముంపదముంచడ. 

దముంపతలు  ఇదద్దరసూ  చలా  పదుపగా
ఉముండేవళళ్ళ;  కాన   వళళ్ళ  కొడక  సతీష
మాతతముం చలా దుబరాగా తయరయరడ.

వడకి ససూకలుకి  వళళ్ళడమముంట   అసస్సలు

ఇషటముం ఉముండేద కాదు. ససూకలుక   వళత నల్నిటట
వళిళ్ళ,  ఊర   చెరువు  కటట   మీద
ఆడకనేవడ.  

రాన  రాన  వడకి  చెడ  సహవసాలు
అబిబ్బనవ.  బీడీలు,  సిగరెటల  తప్రాగటముం,

సారాయి  తప్రాగటముం  లాముంట  దురలవటల
వచిర్చినవ.  వటకి  తడ  దుకాణముంలోని
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డబుబ్బన  తీసకెళిళ్ళ,  తచిన జూదాలోలన,

పముందాలోలన  ఖరుర్చి  చేయటముం
మొదలటట డ. 

కొడక  దార  తపప్పతనల్ని  సముంగతి  రవికి
తెలసినా,  మొదటల పెడచెవిన పెటట డ.  తన
వరపరప  పనలోల   వరసతముంగా  ఉముంటసూ,

కొడక గురముంచి పెదద్దగా పటటముంచుకోలదు. 

తీరా వడ మదరపోయక, అపప్పడ
మముందుకొచిర్చి  "ఇలాముంట  పనలు మముంచివి
కావురా"  అని  చెపిప్ప  చసూసాడ;  తిటట డ;

బెదరముంచడ;  కొటట డ-  ఏముం చేసినా  సతీష

మాతతముం  తన దార మారుర్చికోలదు. 

సతీష  సల్నిహతడ  మహేష  అని  ఒకడ
ఉముండేవడ.  "ఎముందుకరా,  ఇలా
తయరవుతనాల్నివు?  నేన  పోవటలదా,

ససూకలుక?  నవశ  రా,  ఇదద్దరముం  కలసి
వళాద్ద ముం!  బగా   చదువుకముంట  మన
కాళళ్ళమీద  మనముం  నిలబడచుర్చి:  లకపోత
అముందరతటీ  మాటలు  పడతసూ  బద్రతకాల.

కాలానిల్ని   వహృధా  చేయక!" అనేవడ.  

"ఇదగోరా,  ఒరేయ!  నవుశ చదువు;  గొపప్ప
ఆఫీసరువవుశ.  ననల్ని  నా ఇషటముం  వచిర్చినటల
ఉముండన"  అనేవడ తపప్ప,  సతీష మటక
వడ సలహాలన పటముంచేవడ కాదు.

పదో  తరగతి  పసవశగానే  మహేష   వేరే
ఊరకి  వళిళ్ళపోయడ.  పరకలో  తపిప్పన
సతీష  ఊరకే  పెదద్దవడయరడ.   ఊళళ్ళనే
పెదద్ద  రౌడీ అయరడ.  తముండద్ర  సముంపదముంచిన
డబుబ్బనముంత  వరసనాలక  ధారపోసాడ.

తలలదముండత లు వడని  తిటట కోని రోజు లదు.

అయిత  బగా  చదువుకనల్ని  మహేష
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పోలస ఇన సప్పక టరు అయి, అద ఊరకి తిరగి
వచర్చిడ.  ఊర  రౌడీల  పటటకలో  సతీష 
పేరున   చసూసి,  చలా  బధ  పడడ్డి డ.

అతనిల్ని పిలపిముంచి  "సతీష, ఎలా ఉనాల్నివురా?

అమమ్ము-నానల్నిలు  ఎలా  ఉనాల్నిరు?"  అని
అడగాడ.  

"వళళ్ళ ననల్ని ఇముంటలముంచి తరమేసారురా.

అద  నా  బధ!"  చెపప్పడ  సతీష,  తల
దముంచుకముంటసూ. 

"మర  తమమయరక ఎలా ఉముంటరురా?!

నవుశ   ఇటల   చెడపనలు  చేససూతముంట,

ఎవరెవనా  ఎముంత  కాలముం  కాపడతరు?  అద
నవుశ చినల్నిపప్పటనముండీ చకకగా చదువుకొని
ఉముంట,  బధరతగల మనిషవి అయరవడవి!

ఇపప్పటకెవనా నా మాట విన-  దముంగ పనలు
మానేసి,  ఏదవనా వరపరముం  చేసకో,  నేనసూ
నక  ఏమవనా  సాయముం  చెయరగలనేమ
చసూసాత న.  అటల  కాక  చెడ  దారనే
ఉముంటనముంట  మటక,  ఇన సప్పక టరుగా  నా
బధరతన నేన నిరశరతముంచలస్స ఉముంటముందని
మరర్చిపోక!"  కఠినముంగా  చెపిప్ప,  లచి
వళిళ్ళపోయడ మహేశ. 

అతని మాటలు సతీష ని ఆలోచిముంపజశయి.

చదువు  వలల,  సతప్పస వరతనల  వలల  మహేష క
అబిబ్బన  హముందాతనముం  అతనికి  నచిర్చిముంద.

'నేనసూ  మరారదసత డని  అవుతన'

అనిపిముంచిముంద  అతనికి.  మనస  మారముంద.

తలలదముండత లన  పప్రాధేయపడ,  వళళ్ళ
సాయముంత తన కూడ నిజయితీగా ఒక
వరపరముం  మొదలుపెటట డ.  నిలకడమీద
అముందులో విజయముం సాధిముంచి, మరారదసత డ
అనిపిముంచుకనాల్నిడ!
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పముంతలు-పటటముంపలు 
పముంతలు,  పటటముంపలు-  ఇవనల్ని ఉముండేద నిజనికి పెదద్దవళలకే కదా?!  అవి లకపోత జీవితముం చలా గొపప్పగా
ఉముంటముంద... 

రచన: వలలముం శకాముంత, ఆరవ తరగతి, పప్రాథమకోనల్నిత పఠశల, కముంకణాల పలల, పతకాశముం జిలాల . 

కముంకణాలపలలలో రవి,  గణేష  అనే  పిలలవళల
ఉముండేవరు.  ఇదద్దరదీ ఒకే ససూకలు;  ఇదద్దరసూ
బగా చదువుకనేవళల .  వళల ఇళల  కూడ
పతకకపతకకనే ఉముండేవి. 

ఇదద్దరసూ  మముంచి  సల్నిహతల  కాన,  వళల
తలలదముండత ల  మధర  మాతతముం  రకరకాల

గొడవలు ఉముండేవి.  అయినా రవి,  గణేషులు
మాతతముం ఎవరు ఏమనాల్ని పటటముంచుకనేవళల
కాదు. 

అయిత  ఒక  రోజున  రవి  బడకి  రాలదు.

ఎముందుక  రాలదో  మర,  ఎవశరకీ
తెలయలదు.  సాధారణముంగా  రవి,  గణేష



కొతతపలల                                                        22                                                           మారర్చి 2017

ఇదద్దరసూ  కలసి వసత ముంటరు బడకి- ఆ రోజున
మటక  తన  బయలుదరేపప్పడ  రవిని
పిలవలదు గణేష, ఎముందుకన. 

'మధారహల్నిముం  వసాత డేమ'  అని  ఎదురు
చసూసాడ;  అపప్పటకీ  రాకపోవటముంత
సాయముంతతముం ససూకలు వదలన తరువత రవి
వళల ఇముంటకి వళాల డ అతన. 

అపప్పడ తెలసిముంద- 'రవిని పమ కాట
వేసిముంద;  ఆసప్పతిద్రలో ఉనాల్నిడ!  పతమాదమేమీ

లదు. అదహృషటవశతత  అతనిల్ని కరచిముంద విషప
పమ కాదు' అని. 

వముంటనే  ఆసపతిద్రకి  వళిళ్ళ  చసూసి  వసాత నని
బయలు దరాడ గణేష.  కాన వళల ఇముంటల
వళల  పోనివశలదు-  "పిలలలల్ని  రానివశరు;

పిలలలు ఆసప్పతిద్రకి పోకూడదు; పతమాదముం ఏమీ 
లదుల;  పోవలని ఏమనల్నిద"-ఇటల  ఏవేవో
చెపప్పరు.  దానిత ఇక చేసదమీ లక గణేష
అటల నే ఉముండపోయడ. 

రెముండ మసూడ రోజుల తరాశత రవి ఇముంటకి
వచర్చిడ.  తరాశతి  రోజునముండ  ససూకల కి
రావటముం కూడ మొదలుపెటట డ.   గణేష కి
అతనిల్ని  చసూడగానే  పప్రాణముం
లచివచిర్చినటలయిముంద-  దగగ్గరకి  పోయి,

పలకరముంచి,  చసూడటనికి  రానముందుక
కమాపణలు  చెపప్పడ.  'దానిదమనల్నిద,

అయినా  ఆసప్పతిద్రకి  పిలలలల్ని  రానివశరు!'

అనాల్నిడ  రవి.  గణేష  దగగ్గర  నటస్సలు
తీసకొని,  తన  లనపప్పడ  జరగిన
పఠాలనల్ని అతని చేత చెపిప్పముంచుకనాల్నిడ. 

ఆ తరాశత కొనిల్ని రోజులక గణేష ని ఓ వీధి
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కకక  కరచిముంద.  డకటర  దగగ్గరకి  వళత  ఒక
వరముం  విశప్రాముంతి  కావలని  చెపప్పడ.  ఈ
విషయముం  తెలసి,  అతని  దగగ్గరకి  బయలు
దరాడ  రవి.  అయిత  ఈసార  రవి  వళల
ఇముంటలవళళ్ళ  అడడ్డి  పడడ్డి రు-  "ఏమనల్నిద,

పరాశలదుల; బనే ఉముంటడల, ఏమీ కాదు;

అయినా నక బలనపప్పడ వడ రాలదు
కదా,  ఇపప్పడ నవుశ ఎముందుకెళాళ్ళల;  వళల
ఇముంటల  వళళ్ళ  మముంచోళళ్ళ  కాదు"-  ఇటల
రకరకాలుగా చెపప్పసాగారు. 

అయినా రవి పటటముంచుకోలదు.  గణేష వళల
ఇముంటకి  వళిళ్ళ,  అతనిల్ని  పలకరముంచి,  "ఏమీ
పరవలదులరా!  నేన  నక  కావలస్సన
నటస్సలన  అనల్ని  ఎపప్పటకపప్పడ
అముందజసాత న.  నవుశ  ఇముంటల  ఉముండే
చదువుకముంటసూముండ"  అని  ధవరరముం  చెపిప్ప
వచర్చిడ. 

ఊళళ్ళలో సముంగతలవీ దాగవు కదా,  ఆ రోజు
సాయముంతతముం కలాల  రవి వళల ఇముంటల తెలసిముంద:

'వడ గణేష  వళల ఇముంటకి వళాళ్ళడ- తమ
వళళ్ళదద్దనాల్ని వళాళ్ళడ!' అని.  దాముంత ఆ రోజు

సాయముంతతముం రవి బడనముండ ఇముంటకి రాగానే
ఇముంటల  వళలముంత  'కయిర'మముంటసూ లచరు.

"నక మేమముంట లకకలకముండ పోతనల్నిద.

నవుశ మమమ్ములల్ని అసస్సలు పటటముంచుకోవటలదు.

మేముం వళలదద్దనాల్ని  వళత నాల్నివు వళళ్ళ  ఇముంటకి!"

అని గొడవ పెటట రు. 

అయిత అముంత చసూసత నల్ని తత రవికి
మదద్దతగా  నిలార్చిడ.  ఇముంటల  వళలకి



 NEFT TRANSFER  కోసముం:

“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

(బరముంక వర కొతత నియమాలననసరముంచి,  "కారష హారముండలముంగ్ చరజలు"గా 
పతతిసార రసూ. 50 అదనముంగా చెలలముంచవలసి వసత నల్నిద..  అముందువలల బరముంకలో 
డబుబ్బ కటటకముండ-  నేరుగా మీ అకకముంట నముండే టప్రానస్సఫర చేయగలరని పప్రారస్థాన)
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చెపప్పడ-  "చసూడముండ,  మీరు  చేసత నల్నిద
పూరతగా  తపప్ప.  'ఇముంతక  మముందు  గణేష
రాలదు;  కాబటట  వళిళ్ళముంటకి  వళలకూడదు'

అముంటనాల్నిరు  మీరు.  ఇపప్పడ  వీడ
పోలదనకో, ఆ తరాశత వళల ఇముంటల పెదద్దలు
వడకి  అడడ్డి  పడతరు.  వీడ  రాలదని
వడని  పముంపరు;  వడ  రాలదని  వీడని
పముంపరు.  ఇటల  పెదద్దలు వేసకనే మతిమీరన
లకకల  వలలనే  పిలలల  మధర  బముంధాలు
తెగిపోయద!  మీక  అరస్థాముం  అవుతనల్నిదో,

లదో-  మానవ  సముంబముంధాలనల్ని  ఇటల గే
చెడపోతనాల్నియి.  'వడ  చేసత  మనముం
చేదాద్ద ముం,  వడ  చేయకపోత  మనముం
చేయకూడదు'  అని  పిచిర్చి  నియమాలు
పెటట కోవటముం వలల  అముందరముం నషటపోతనాల్నిముం.

అసలు ననల్నిడగిత  'వీళళ్ళ చేసిన పని చలా
గొపప్పద' అముంటన. మనముం అముందరమసూ వడ
వముంట  గణేష  వళిళ్ళముంటకి  వళిళ్ళ  పలకరముంచి
రావలముంటన.  ఊరకే  దశషాలు
పెముంచుకోకూడదముంటన!  మీరు
రాకపోయినా  నేనే  వళళ్ళసాత నముంటన!"

అనాల్నిడ గటటగా. 

తత  మాటలు  అముందరన  ఆలోచిముంప
జసాయి.  చీకట  పడేలోగా  రవి  వళల
ఇముంటలవళలముంత  గణేష  వళిళ్ళముంటకి  వళిళ్ళ,
వడని పరామరరముంచి వచర్చిరు. 

అపప్పట నముండ వళల  కటముంబలు రెముండూ 
బగా దగగ్గరయరయి!  ఒకర కషట సఖాలలో
మరకరు పలు పముంచుకోవటముం మొదలవముంద!

జడజ: (మదాద్ద యిత) ఈ నేరముం నవశకకడవే చేసావ?

మదాద్ద యి: అవునముండీ, ఈ రోజులోల ఎవశరన నమమ్ములముం!
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మసూడ కోతల కథలు 
కొతతపలలలో వచిర్చిన మసూడ కోతల బొమమ్ము గురుత ముందా?  ఇవిగో,  పోరముంకి
వికాస విదారవనముంనముండ వచిర్చిన మసూడ కోతల కథలు,  ఒక నాలుగు..

వీటలో మీక ఏ కథ నచిర్చిముందో చెపప్పముండ? 

బముంక కథ 
అనగనగా ఒక అడవిలో రామ,  చిముంటసూ,  కిటసూట
అనే  మసూడ  కోతలు  ఉముండేవి.  అవి  చలా
అలలరవి.  అడవిలో అముంతట  తిరుగుతసూ,  ఇషటముం
వచిర్చినటల  అడకముంటసూ,  కనబడడ్డి  పముండనలాల
తిముంటసూ ఉముండేవి ఎపప్పడూ. 

చెటలక  చలా వటకి  బముంక  ఉముంటముంద,  కదా?

ఒకరోజున ఈ మసూడ కోతలసూ అటల  అడవిలో
చెటల మీద ఆడకముంటసూ ఉముంట,  వట చేతలక
ఆ బముంక అముంటకముంద.  దాముంత వటకి చేతలు
కటటసినటల  అయిరముంద;  ఒళళ్ళముంత  కముంపరముం
మొదలవముంద; మనసముంత 'కిచకిచ' మొదలవముంద. 

రామక  కళళ్ళ  దురద  పటట యి.  అద  కళళ్ళ
నలుచుకనే సరకి,  ఏమముంద,  చేతలు కాసాత  కళళ్ళక అతకకపోయయి!  ఎముంత పీకకనాల్ని
చేతలు విడపోలదు! దాముంత  అద 'కయ కయ' మని గటటగా అరవటముం మొదలు పెటటముంద.  

ఆ అరుపలు విని  చిముంటసూకి భయముం వేసిముంద. 'అరవక! అరవక! నాక భయముం వేసత నల్నిద!'
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అని తన కూడ గటటగా అరుససూత,  చేతలకనల్ని బముంక సముంగతి మరర్చిపోయి గటటగా చెవులు
మసూసకనల్నిద. అముంత- దాని చేతలు కాసాత  చెవులకి అతకకపోయయి! 

సరగాగ్గ  ఆ  సమయనికి  'ఏయ!  చేతలు..  జగతతత..'  అని  అరవబోయిముంద  కిటసూట.  దాని
మాటలు  గొముంతలో  ఉముండగానే  చిముంటసూ  చేతలు  చెపలక అతకకపోయయి!  దాముంత
'అయోర,  పపముం!'  అనకముంటసూ  తన  చేతలత  నరు  మసూసకనల్నిద  చిముంటసూ.

ఇముంకేమనల్నిద, చేతలు కాసాత  దాని నటకి అతకకపోయయి! 

అటల  చేతలు  కటటసకనల్ని  మసూడ  కోతలసూ  వటని  విడపిముంచుకముందామని  ఎముంత
పతయతిల్నిముంచినా పలతముం లకపోయిముంద. 

ఆ రోజు సాయముంతతముం గాముంధీ గారు అటగా పోతసూ వటని చసూసారు. సరగాగ్గ ఆ సమయనికి
అకకడకి దగగ్గరోలనే ఒక నకక, ఎలుగు బముంట  చనిపోయిన జిముంకన తినడనికి గొడవ పడతసూ
కనిపిముంచయి. ఆ సమయముంలో గాముంధీ గారకి మన మసూడ కోతలనసూ చసూసి చలా మచర్చిట
వేసిముంద.  "అరే!  మన మానవుల కముంట ఇవి ఎముంత మముంచివే!  చెడ చసూడటముం లదు;  అవి
తిటట కనే తిటల  వినటముంలదు;  వటని తిటట తమ మనసన పడ చేసకోకముండ ఎముంచకాక
నరు  మసూసకనాల్నియి!  మనక  ఎముంత  చకకని  పఠానిల్ని  నేరుప్పతనాల్నియో  కదా!"

అనకనాల్నిరు. అటల  మనముందరకీ 'చెడ వినక, చెడ చసూడక , చెడ మాటల డక' అని ఒక
ససూకిత పెటట రు. 

ఇముంతకీ మసూడ కోతలకూ  ఏమవముంద,  ఆ తరాశత?  అవి వళల అమామ్ము వళల దగగ్గరకి పోయినవ.
వళల అమమ్ములు కొముంచెముం ఆలోచిముంచి, వట చేత సాల్నినముం చేయిముంచయి. సాల్నినముంలో తమక వట
చేతలు మళళ్ళ  వట సాశధీనముంలోకి వచేర్చిసినవ! 

రచన- ఎ.ససూరరతజ, ఆరవ తరగతి. 
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తగిన శిక 
అనగనగా మసూడ కోతలు. చెడ వినటముం, చెడ మాటల డటముం, చెడ చసూడటముం- ఇవే వట
పనలు. ఇముంకేమీ లవు. అముందుకని ఏ జముంతవ వటని పటటముంచుకనేద కాదు.  

ఒక రోజున వటకో కముందలు కనిపిముంచిముంద. 

చెడ మాటల డే కోతి దానిని ఆపి,  'నవశముందుకే,

ఉముండేద అడవిలో?! ఎముందుకూ పనికిరావు నవుశ!'
అని హేళన చేసిముంద. 

చెడ  వినే  కోతి  అద  విని,  ఇముంకా  ఎగతళిగా
ఇకిలముంచిముంద. కముందలు మఖముం చినల్నిబోయిముంద. 

చెడని  చసూస  కోతి  దానిల్ని  చసూసి  చపప్పటల
కొటటముంద.   కముందలు ఆ మసూడముంటకేసీ కోపముంగా
చసూసి, ఏమనాలో చేతగాక, పదలోకి దసూరముంద. 

మసూడ  కోతలసూ  నవుశకముంటసూ  మముందుక
పోయినవ. ఈసార వటకి ఒక ఏనగు ఎదురెవముంద. 

మసూడ కోతలసూ దానిల్ని ఆపినవ. 
"ఏముంట సముంగతి?" అనల్నిద ఏనగు. 

"నవుశ ఎముందుకరా,  ఈ అడవిలో?!  ఒటట గడడ్డి దముండగ.  ఎముందుకూ పనికి రావు.  పెవగా అముంత
బముండగా ఉముంటవు" అనల్నిద చెడ మాటల డే కోతి.  

"అహ హ్హహ హ్హహ హ్హ! భల అనాల్నివు!" అముంటసూ ఇకిలముంచిముంద చెడ వినే కోతి. 
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వటని చసూసి ఏనగు మఖముం ఎరతబడముంద. 

"ఎముంత మముంచి దహృశరముం!  చసూసత దీనేల్ని చసూడల!  దీని మఖముం కముందరగలకముంట ఎరతగా ఉముంద!"

అనల్నిద చెడని చసూస కోతి. 

ఏనగు ఒకక దసూక దసూకి, మసూడకోతలన తొముండముంత చుటట పెవకెతితముంద.  గిరగిరా తిపిప్పముంద.

అపప్పటవరకూ ఎగతళిగా నవుశతసూనల్ని కోతలు మసూడూ ఇపప్పడ భయముంత  హాహాకారాలు
చేసాయి. 

అముంతలోనే  అకకడకొచిర్చిన  కముందలు  ఏనగున  ఆపి-  "ఏనగు  మామా!  వీటకి  శిక
వేయలస్సముంద నవుశ కాదు-  సిముంహరాజు దగగ్గరకి తీసకపోదాముం.  తపప్ప చేసినవళళ్ళన శికముంచే
అధికారముం రాజుగారకి ఒకకరకే ఉముంద" అముంద. 

ఏనగు  ఒకక  కణముం  ఆలోచిముంచిముంద.  మసూడ  కోతలనసూ  కటటగటట  రాజుగార  దగగ్గరక
ఈడర్చికెళిళ్ళముంద.  జరగిముందముంత చెపిప్పముంద.  రాజుగారు మసూడ కోతలకూ తగిన శిక వేసాడ:

చెడ మాటల డే కోతి వరముం రోజులపట నటమీద చేతలు వేసకొని కూరోర్చివల.  చెడ వినే
కోతి అనిల్ని రోజులపటసూ చెవులు మసూసకొనే ఉముండల.  చెడ చసూస కోతి వరముం రోజులపట
చేతలోతట కళళ్ళ మసూసకొనే ఉముండల. 

వరముం రోజులోల కోతలు మసూడూ మముంచివవపోయయి!  ఇముంక అపప్పట నముంచి చలా బుదదగా
ఉముండటముం మొదలు పెటట యి. 

రచన-రోహన, ఆరవ తరగతి. 

భకత డ: మీ ఆశీరాశదముంత నా కోరక తీరముంద సాశమీ! మాట పతకారముం వముంద కొబబ్బర కాయలు మీ 
మముంద పగలగొటటసాత !
సాశమీజీ: భకాత ! పగలగొట టదుద్ద , నాకే సమరప్పముంచుకో! కొబబ్బర కాయల రేటల  పెరుగుతనాల్నియి!
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చెడని వినాల, చసూడల, పోరాడల! 

ఒక అడవిలో మసూడ కోతలు ఉముండేవి. మసూడ కోతలసూ ఒకసార 'చెడ వినకూడదు; చెడ
మాటల డకూడదు; చెడ చసూడకూడదు' అని నిరషయిముంచుకనాల్నియి. 

సరగాగ్గ  ఆ సమయనికి పతకక  కొమమ్ము మీద గసూడ కటట కొని ఉనల్ని  కోకిలమమ్ము తన పిలలలన
గసూటలోనే వదల, మేతకోసముం బయటకి వళిళ్ళముంద. అద అట వళళ్ళగానే పరదశముం నముండ వచిర్చిన
గదద్ద ఒకట ఆ పిలలలల్ని ఎతత క పోయముందుక వచిర్చి వలముంద. 

"ఓ! చెడ! చెడ! నేన దీనిల్ని చసూడలన!" అని
ఒక కోతి కళళ్ళ మసూసకనల్నిద. 

"ఉముం..  ఉముం...  బెబు!!  బెబు!"  అముంటసూ  నరు
మసూసకనల్నిద మరక కోతి. 

"నేన  ఈ  అరుపలు  వినలన!  వినలన!"

అముంటసూ  చెవులు మసూసకనల్నిద మసూడో  కోతి. 

సముంతష పడన గదద్ద కోకిల పిలలలక ఇముంకా దగగ్గరకి
వచిర్చిముంద.   కోకిల  పిలలలు  పప్రాణ  భయముంత
అరవటముం మొదలటట యి. 

అముంతలో మసూడ కోతలకూ  చలా సిగుగ్గ వేసిముంద.  "అసలు మముంచి అముంట ఏమట?!  చెడ
అముంట ఏమట?!  ఇతర జముంతవులకూ,  పక్షులకూ,  కీటకాలకూ అబదాద లు చెపప్పడముం చెడ.

అటల గే  తట  పక్షులన,  జముంతవులన  ఆపదలోలకి  నటటటముం  చెడ.   అసలు  అకతమాలన
చసూడకముండ,  వటని గురముంచి వినకముండ,  వటని గురముంచి మాటల డకముండ ఉముండకూడదు!

చెడన  అరస్థాముం  చేసకొని,  ఎనిల్ని  కషాట లదురెవనా  సరే,  పోరాడ  చెడన  అరకటట ల!  మనముం
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'చెడన  వినకూడదు,చెడ  మాటల డ  కూడదు,  చెడన  చసూడకూడదు'  అనకోవడముం
అసలు సరెవనద కాదు! పోరాటమే మేలు!" అనకనాల్నియి. 

చటకకన కోకిల పిలలలన అవి ఉముండే గసూటత సహా-  తీసకెళిళ్ళ చెటట  తొరతలో పెటట,  తొరతక
అడడ్డిముంగా నిలబడడ్డి యి.  బెదరముంచబోయిన గదద్దన మసూడూ కలసి తరమేసాయి.  కోకిల పిలలలల్ని
కాపడయి.    

    రచన-అకర, ఐదవ తరగతి
మారన కోతలు 

అనగనగా  మసూడ  కోతలు  ఉముండేవి.  అవి
ఎపప్పడూ చెడడ్డి  పనల చేసవి.  రోడడ్డి  మీద వళళ్ళ
వళళ్ళ మీద రాళళ్ళ వేసవి; అరట తొకకలు విసిరేవి;

పిలలల  చేతలోలముంచి  పదారాస్థా లనల్ని  ఎతత కపోయవి;

వళలని  కొరకేవి;  ఇళళ్ళలోముంచి  గినల్నిలు,  చెముంచలు
ఎతత కెళళ్ళవి-  ఎపప్పడూ  ఏదో  ఒక  తముంటర  పని
చేససూతనే ఉముండేవి. 

మగిలన  కోతలు  వటకి  నచర్చి  జెపేప్పముందుక
పతయతిల్నిముంచినవ. "మీ మసూలముంగా కోతలనిల్నిటకీ చెడడ్డి
పేరు  వసత నల్నిద"  అని  చెపిప్పనవ.  అయినా  అవి
పటటముంచుకోలదు.  తమ  దారన  తమ  అలలర
చేససూత 'రౌడీ కోతలు' అని పేరు తెచుర్చికనవన. 

అకసామ్ముతత గా ఒక రోజున  "జూ"  నముండ కోతలల్ని పటట కనేవళళ్ళ వచర్చిరు.  వలలు వేసారు.
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తళళ్ళ  వేసారు.  కనిపిముంచిన  కోతినలాల  వరన  ఎకికముంచి  తీసకెళాళ్ళరు.   'వళళ్ళ  నముండ
తపిప్పముంచుకముందాముం'  అని రకరకాల పతయతల్నిలు చేసాయి మన మసూడ కోతలసూనసూ.  ఒకక
పతయతల్నిముం కూడ ఫలముంచలదు సరకదా, 'ఇవే,  దముంగ కోతలు!'  అని జూలో పని చేసవళళ్ళ
వటని  గురతముంచరు.  వటని  మసూడముంటన  వేరుగా  ఉముంచి,  తిముండ  పెటటకముండ  మాడర్చి,

రకరకాలుగా సతయిముంచరు.  అయినా అవి వళలక ఏమాతత ముం లముంగలదు.

చివరకి ఒకరోజున ఓ సరకస వళళ్ళ వచర్చిరు. 'మా సరకస లో పని చేసముందుక కొనిల్ని కోతలు
ఇవశముండ'  అని జూ వళలన అడగారు.  జూ వళళ్ళకి వళలముంట ఇషటముం లదు;  కాన వళళ్ళ మన
మసూడ  కోతలతటీ  బగా విసిగిపోయి  ఉనాల్నిరు.  ఎటల గ వనా  వటకి  బుదద  రావలని,  ఆ
మసూడ కోతలల్ని సరకస వళలకి అమేమ్ముసారు. 

మసూడ కోతలసూ చలా సముంతషపడడ్డి యి.  సశచచ్ఛా  దరకినటల  ననకనాల్నియి.  కాన వటకి
తెలదు- సరకస లో పని చేయటముం అముంట నరకమేనని.  సరకస వళళ్ళ వటకి అనల్నిముం పెటటకముండ
మాడర్చిరు. కొరడత కొటట తమ చెపిప్పన పనలాల  చేసటల  వట చేత సాధన చేయిముంచరు. అవి
తపిప్పముంచుకనేముందుక పతయతిల్నిముంచిన పతతిసార మరనిల్ని శికలు వేసారు. 

కొనిల్ని వరాలు గడచే సరకి కోతలు మసూడముంటకీ బుదద వచిర్చిముంద. "ఊళళ్ళ అలలర చేయకముండ 
ఉముండ ఉముంట హాయిగా ఉముందుమ కదా! మన అలలర వలల మనకి మనముం కషాట లు తెచుర్చికనాల్నిముం;

మగిలన కోతలకీ కషటముం తెచిర్చి పెటట ముం!"  అని చలా బధ పడడ్డి యి. 

చివరకి ఒకరోజున అవకాశముం చసూసకొని మసూడూ పరపోయి, మలలగా ఊరు చేరుకనాల్నియి.

ఇపప్పడవి  మముంచి  కోతలవపోయయి.  అలలర  అసస్సలు  చేయలదు.   చెడ  చెయరదుద్ద ,
చెడవినదుద్ద , చెడ మాటల డదుద్ద 'ని సముంపూరషముంగా అమలులో పెటట యి! 

రచన-యువ సాయి తజ,ఐదవ తరగతి. 
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రామయర మముంచితనముం 
రచన: ఎ గతమ, ఎనిమదవ తరగతి, జడ.పి.హచ.యస. కోగిర, రదద్దముం మముండలముం అనముంతపరముం జిలాల . 

అనగనగా  రామాపరముంలో  రామయర,  సమయర  అనే  రెవతలు  ఇదద్దరు
ఉముండేవళళ్ళ. వళలలో రామయర అమాయకడ; సమయర సాశరస్థాపరుడ. 

ఒక ఏడద రామయర సమయరలు ఇదద్దరసూ వడల  పముండముంచరు. రామయర పముంట
బగా  పముండముంద.  సమయర  పముంట  పముండలదు.  దాముంత  సమయర
ఓరశలకపోయడ. 'ఎటల గ వనా సరే, రామయర పముంటన నాశనముం చెయరల" అని
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ఆలోచిముంచడ. 

"ఏమముంద, బగా ఎముండ కోతలక సిదదముంగా
ఉనల్ని  పముంటక  నిపప్ప  పెడత  సర!"

అనకనాల్నిడ.  అముందుక  కావలసిన
సామానలనల్ని తీసకొని ఆ రోజు రాతిద్ర చీకటల
బయలుదరాడ.  కాన  తనొకట  తలసత
దవవముం  మరకట  తలుసత ముందట!  దార
మధరలోనే  అతనిల్ని  ఒక  తలు  కటటముంద!

బధత విలవిలలాడ పోతనల్ని సమయరక
రామయర పతథమ చికితస్స చేసాడ!

"నవుశ  ఇముంటకి  పోయి  పడకోరా,  న
పలానికి  కూడ  నేనే  కాపలా  కాసాత న"

అని అతనిల్ని ఇముంటకి పముంపిముంచడ కూడ! 

ఐనా సమయరక రామయర పటల  ఇషటముం
ఏరప్పడలదు.  "పముంటన  వేరే  విధముంగా
సొముంతముం  చేసకముంటన-  అసలు  ఈ
రామయరన చముంపేసత పలముం, పముంట అముంత
కూడ  నాద  అవుతముంద  కదా"  అని
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లకకలు వేసకనాల్నిడ.  ఆ రోజు మధారహల్నిముం రామయర పలానికి వళాళ్ళడ.  ఆ
సమయనికి రామయర అకకడ లడ. తన అనల్నిప మసూటని అకకడే ఒక పతకకగా
పెటట కనల్ని  సమయర,  తన  తెచిర్చిన  విషానిల్ని  రహసరముంగా  రామయర  అనల్నిప
మసూటలో కలపేసాడ.  ఆపెవన  'నేన ఇకకడే ఉముంట అనమానముం వసత ముంద'  అని
తన దసూరముంగా వళాళ్ళడ. 

అయిత ఆ రోజున రామయరక అసస్సలు
ఆకలగా  లదు.  'తరువత  తిముంటన.

అనల్నిముం  మసూటని  తీసకొని  వళత  దారలో
ఎకకడెవనా  తినచుర్చి'  అనకముంటసూ
పరధారనముంగా  సమయర  తన  కోసముం
పెటట కనల్ని  మసూటని  పటట కొని  ఊళళ్ళకి
వళాల డ రామయర. 
అయిత ఆ సముంగతి సమయరక తెలదు
కదా;  కొదద్ద  సపట తరాశత వచిర్చి చసూసిన
సమయరక   తన  మసూట  బదులు

రామయర  మసూట  దరకిముంద.  దానిల్ని  చసూసి  'అద  తన తెచుర్చికనల్ని  అనల్నిమే'

అనకనాల్నిడతన! దానిల్ని తనే తినాల్నిడ! 

కొదద్ద సపటకి వనకిక తిరగి వచిర్చిన రామయర విషపటహారానిల్ని తిని పడపోయిన
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సమయరన చసూసి, కముంగారు పడడ్డి డ. 

గబగబ  అతనిల్ని  తీసకెళిళ్ళ  ఆసపతిద్రలో
చేరప్పముంచడ.  అతన  ఆసప్పతిద్రలో  ఉనల్నినిల్ని
రోజులసూ తనసూ అకకడే ఉముండ సమయరని
కముంటకి రెపప్పలా చసూసకనాల్నిడ. 

అతని  మముంచితనముం  సమయర  కళళ్ళ
తెరపిముంచిముంద.  తన  తపప్పన  గతహముంచి,

మనససూస్ఫూరతగా పశర్చితత ప పడడ్డి డతన. 

ఆ తరాశత అతనిలో ఇక ఎనల్నిడూ రామయర పటల అససూయ కలగలదు. ఇదద్దరసూ
కలసిమలసి సముంతషముంగా జీవనముం సాగిముంచరు.

సాశగతముం!

కొతతపలలలో  పిలలల రచనలక పప్రాధానరత ఉముంటముంద. ఈ పసతకముంలో దాదాప సగముం కథలు పిలలలు 
రాసినవి; మగిలనవి పిలలలకోసముం పెదద్దలు రాసినవి.  బొమమ్ములు  వేసిన  వళళ్ళ   మటక    
యువకలు. 

పిలలలన కలవటముం, వళలత తెలుగులో కథలు  రాయిముంచటముం, బొమమ్ములు వేయిముంచటముం, వళళ్ళ  
పముంపిన కథలల్ని,  బొమమ్ములల్ని  సరదదద్ద  మగత పిలలలముందరకీ  నచేర్చిటల   పసతకాలుగా తయరు 
చేయటముం, దానికోసముం ఓపెన  సరుస్స  ఉపకరణాలన వడటముం, కథలల్ని అముందరసూ ఉచితముంగా 
చదువుకనేటల   ఇముంటరెల్నిట లో  పెటటటముంతపట,  కొనిల్ని   పతతలు  అచుర్చి వేయటముం  మాక   
ఇషటముం. అముందర  మేలసూ  కోర  చేస   ఈ పనిలో  మీరసూ పలుపముంచుకోముండ.  పిలలల  కథల 
పతపముంచనికి   సాశగతముం !
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సమానతశముం 
సకరణ: ఎ. శిలప్ప, పదవతరగతి, కెజిబివి ఝురా సముంఘముం. జహీరాబద్ 

ఆనముందపరముం  నగరాలక  చలా  దసూరముంగా
ఉముండే  ఒక  కగాప్రామముం.  అకకడ  పతజలు
ఎకకవ  శతముం  మముంద  రెవతలు.  కలమత
భేదాలు లకముండ అముందరసూ చకకగా కలసి
మలసి  జీవిముంచేవళళ్ళ.  ఒకర  కొకరు
సహాయముం చేసకనేవళళ్ళ. 

అయిత కొనేల్నిళల కితతముం గోవిముందయర అనే వడీడ్డి
వరపర ఒకడ ఆ ఊరకి వచిర్చి సిస్థారపడడ్డి డ.

రెవతలక  వడీడ్డిలక  డబుబ్బలు  అపిప్పవశటముం
మొదలు  పెటట డ.  రెవతలముందరసూ
మముంచివళళ్ళ,  నిజయితీ  పరులు  కాబటట,
ఒకకరు కూడ అతనికి ఇవశలస్సన డబుబ్బలు
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ఎగగొటటలదు.  దాముంత  తకకవ  కాలముంలోనే
గోవిముందయర పెదద్ద ధనవముంతడ అయరడ.

'డబుబ్బ అహముంకారానికి హేతవు' అని
చెబుతరు.  రాన  రాన  గోవిముందయరలో
అహముంకారముం  వేళసూళ్ళనకనల్నిద.  'ఊళళ్ళ
జనాలముంత  తన  దయ  దాకణారల  వలల
బద్రతకతనాల్నిరు'  అనకోవటముం
మొదలుపెటట డతన. 

పనివళళ్ళని,  పలవళళ్ళని,  వహృతితకారులల్ని

అముందరన  చులకనగా  చసూడటముం
మొదలుపెటట డ.  పతతివరతటీ
అహముంకారముంగా  మాటల డసాగాడ.  దరకిన
వళళ్ళనలాల  రాచి  రముంపన
పెడతనాల్నిడపప్పడ. 

దాముంత  ఊళళ్ళ  పతజలముందరకీ  సహనముం
నశిముంచిముంద.  ఒక  సముందరరముంలో  అముందరసూ
కలసి  చరర్చిముంచుకనాల్నిరు.  'గోవిముందయరక
సరెవన బుదద చెపప్పలస్సముంద' అనకనాల్నిరు. 

మరుసట  రోజున  గోవిముందయర  ఇముంటకి
పలు పోస వరకిత 'పలు లవు అయర!' అని
మరారదగా  చెపిప్ప,  పలు  పోయటముం
ఆపేశడ.  గోవిముందయర  ఇముంటల  పనిచేస
మలలనల్ని  ఆరోగరముం  బగా  లదని  పని
మానేశడ.  కిరాణ దుకాణప రముంగసాశమ
'ఇముంట  పరసిస్థాతి  బలదు  గోవిముందయర!
దుకాణముం  మసూసదాద్ద మనకముంటనాల్నిమ'

అని  చెపిప్ప,  గోవిముందయరక  సరుకలు
ఇవశలదు.  చకల  మహనయర  "చేతలు
నొసత నాల్నియి  సటసూ"  అని  పని
మానకనాల్నిడ.  అనిల్నిటన  మముంచి,
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ఇపప్పడెవశరసూ  'నాక  అపిప్పవుశ'  అని
రావటలదు గోవిముందయర దగగ్గరకి! 

అయినా కొనాల్నిళళ్ళ పడతసూ లససూత  పని
నడపిముంచిన  గోవిముందయర చివరకి ఒక రోజున
దగాలుగా  ఇముంట  అరుగుమీద
కూరుర్చినాల్నిడ.  అటగా వళత నల్ని ఊరవడ
అతనిని  పలకరముంచి  "ఏమవముంద  సటసూ,

నరసముంగా కనిపిసత నాల్నివు"  అనాల్నిడ.  లకలక
దరకిన ఊరతనిత "నా వలల కావటలదు.

పరసిస్థాతి  ఇటల గే  ఉముంట  నేన  పటల్నినికి

వళిళ్ళపోవలస్స  వచేర్చిటల ముంద"  అముంటసూ  తన
గోడముంత వళలబోసకనాల్నిడ గోవిముందయర.
అతన నవిశ,  గోవిముందయరన ఊర  పెదద్దల
దగగ్గరకి  తీసకెళాళ్ళడ.  "ఊళళ్ళవళలముం
అముందరమసూ  కలసి,  కావలనే  ఇటల  చేశముం
గోవిముందయర, నవుశ ఇపప్పటకెవనా మనషుల
విలువ  తెలుసకముంటవని!"  అని  చెపిప్ప
మముందలముంచరు ఊళళ్ళవళళ్ళ. 
అనిల్ని  కషాట లు  పడటముం  వలల  గోవిముందయరక
వముంటనే అరస్థామవముంద:  'తన వలల  ఊర పతజలు
బద్రతకడముం లదు-  వళల  సహకారముం వలల  తన
జీవనముం  గడసతముంద!  ఊళళ్ళ  ఒకర  కొకరు
సాయముం చేసకముంటనే జీవితముం!' అని. 

'మనషులముంత  సమానమే!  కలసి
జీవిముంచటముంలో  సారస్థాకత  ఉముంద"  అని
తెలుసకనల్ని  గోవిముందయర  ఆ  తరాశత
అముందరల్ని గరవిముంచడముం మొదలు పెటట డ.

కారు ఓనర: సీప్పడ తగిగ్గముంచవయర బబసూ! 3 కీ.మీ దసూరముంలో పతమాదముం పముంచి వుముందట!

డెవ సవర: బద్రక ఫెయిలవముందముండీ...! ఏదవనా అడ డ్డిచిర్చి గుదుద్ద కముంట పతమాదముం తపప్పతముంద! లదముంట 
డెవరకట గా వళళ్ళచుర్చి...!
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తమమ్ముడ మొకక 
రచన: వి.సముంహత, నాలుగవ తరగతి, శ కహృషష ఇముంగలషు మీడయముం హవ ససూకలు, అనముంతపరముం. 

ఆ  రోజు  రాజు  పటటన  రోజు-  బడలో
అముందరకీ చకెలటల  పముంచడ రాజు. 

ఆ రోజు సాయముంతతముం  బడ  నముండ  ఇముంటకి
వసత ముంట  అతనికి  ఒక  పనసపళళ్ళ  బముండ
కనిపిముంచిముంద. 

దానిల్ని  చసూడగానే  అతనికి  గురుత కొచిర్చిముంద:

వళళ్ళ అమామ్మునానల్నిలక ఇదద్దరకీ పనసపళళ్ళముంట
చలా ఇషటముం. 

అముందుకని  రాజు  తన  దగగ్గరునల్ని  పద

రసూపయలతనసూ  పనసపముండలన  కొని
ఇముంటకి  తీసకెళాళ్ళడ.  పనసపళళ్ళ
బహమతిగా  తెచిర్చిన   కొడకన చసూసి
వళల  అమామ్ము  నానల్ని  చలా సముంతషపడడ్డి రు.

పనస పళళ్ళ  తిని,  వితతనాలు పరేసత ముండగా
రాజు వళలని ఆపడ- 

"నానాల్ని!  ఈ  వితతనాలన  పరెయరకముండ.

నేన  వటని  వితత తన!  కొనేల్నిళల  తరాశత
పనసపళళ్ళ  ఎముంచకాక  మనిముంటలనే  కాస స!"
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అనాల్నిడ. 

రాజు  వళల  అమమ్ము-నానల్ని  ఇదద్దరసూ
మరసిపోయరు.  "వీడ  పెదద్దవడ-

యరడ!"  అనల్నిద  అమమ్ము.   "చకకగా
ఆలోచిసత నాల్నిడ.  ఎముంత  మముందుచసూపో
చసూడ!" అనాల్నిడ నానల్ని. 

రాజు ఆ వితతనాలు వితత తముంట వళళ్ళ నానల్ని
వచిర్చి, దగగ్గర నిలబడ చసూసి, ఫోట తీశడ. 

ఆ  రోజముంత  వళళ్ళ  దాని  గురముంచి
మాటల డకనాల్నిరు.  అయిత  రాతిద్ర
నిదద్రపోయి  లచేసరకి,  ఇముంక  ఆ  విషయముం

గురముంచి  మరచిపోయడ  రాజు.  అమమ్ము-
నానల్ని కూడ మళళ్ళ దాని ఊస ఎతతలదు. 

పద  రోజుల  తరాశత,  రాజు  ఓ  చినల్ని
మొలకన  చసూశడ.  అద  తన  నాటన
వితతనానిద;  కాన ఆ సముంగతి అతనికి గురుత
రాలదు. 'ఏదో పిచిర్చి మొకక' అనకనాల్నిడ.

అయిత  రాజు  ఆ  మొకకవవపే  చసూడటనిల్ని
వళళ్ళ నానల్ని గమనిముంచడ:  "ఒరేయ!  అద
నవుశ  నాటన  పనస  వితతనముందరా,  పనస
మొలక అద!" అనాల్నిడ నవుశతసూ. ఆ రోజు
తీసిన ఫొట కూడ చసూపిముంచడ. 

రాజుక అపప్పడ జజ్ఞాపకముం వచిర్చిముంద. 

"వితతనముం నాటడమే కాదు,  అద పెరగి చెటట
అయముంతవరకూ జగతతతగా కాపడల-  చినల్ని
మొలక  కదా!  అద  న  కవల  తమమ్ముడ
లాముంటద!  గురుత నల్నిదగా,  దాని పటటన రోజు,

న పటటన రోజు ఒకట!" అనాల్నిడ నానల్ని. 
ఇక ఆ తరాశత తన తమమ్ముడ మొకకన
మరచిపోకముండ  చలా  జగతతతగా
చసూసకనాల్నిడ రాజు. 
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నేతగాడ-భసూతముం 
రచన: నారాయణ, కొతతపలల బహృముందముం. 

అనగా  అనగా  ఒక  ఊళళ్ళ  బటటలు  నేస
రామయర ఒకడ ఉముండేవడ.  అతని భరర
సీతమమ్ము  దసూదకలు  తీసకొచిర్చి,  రాటల్నిముం
మీద  వడకి,  దారముంతీసి,  కముండెలు  చుటటద.

అతన  ఆ  కముండెలక  రముంగులదద్ద,  వటని
సరచేసకొని,  గుముంట  మగగ్గముం  మీద  బటటలు
నేసవడ. మగగ్గముం నడచినపప్పడ ఏ దారాలు

పెవకి  రావలో,  ఏవి  కితముందకి  పోవలో  తెలపే
డజెవన  అటటలల్ని  కూడ  భరర  సహాయముంత
రామయర తయరు చేసకనేవడ.  అటల
ఇదద్దరసూ  శతమపడ  తయరు  చేసిన  బటటని
పటల్నిముంలో  దుకాణాల  వళళ్ళక  అమమ్ము,  ఆ
వరానికి  కావలసిన  సరుకలు
కొనకొకచుర్చికనేవళళ్ళ. 
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ఒకసార  అటల  పటల్నిముం  వళిళ్ళన  రామయర,
రోజముంత  ఎముండలో  తిరగ  తిరగ  చలా
అలసిపోయడ.

'పటల్నిప నళళ్ళ తన ఒముంటకి పడవు' అని
అతన  పలలనముండ  తెచుర్చికనల్ని  నళలనల్ని
ఐపోయయి-  దాహముంత  నరు  పిడచ
గటట క  పోయిముంద.   చివరకి  ఊరకి
బయలుదరే  సరకి  అతని  పప్రాణాలు
కడబటటనటలయినవ. రోడడ్డి క ఓ పతకకగా కళళ్ళ
తిరగి పడపోయడ. 

కళళ్ళ తెరచి చసూససరకి అతన ఒక గుహలో
ఉనాల్నిడ-  చినల్ని  భసూత ముం  ఒకట,  అతని

మఖముంలో  మఖముం పెటట చసూసత నల్నిద! 

రామయర  గటటగా  కేకలు
పెడదామనకనాల్నిడ  గాన,  అతని  నరు
తెరుచుకోలదు;  గొముంత  పెగలలదు;  కనసముం
మసూలుగు  కూడ  బయటకి  రాలదు.

అయిత భసూతముం పిలల మటక "తెరచడ!

కళళ్ళ  తెరచడ!!"  అని  కేకలు  పెటట
అవతలకి ఒకక గముంత గముంతిముంద. 

"ఓరోర!  వీడెవడో గటట  పిముండముంలాగునాల్నిడ!

చచర్చిడనకొముంట!  నవేశముం చెపప్పక-  నవేశముం
చెపప్పక!"  అని  మరో గొముంత వినిపిముంచిముంద
గుహ బయటనముండ. 

రామయర లచి కూరర్చినే సరకి పెదద్ద భసూతముం
ఒకట లోపలకి వసత నల్నిద.  అముంతక మముందు
తన  చసూసిన  పిలల  భసూతముం  దాని  తకన
పటట కొని అడగులో అడగు వేసత నల్నిద. 

"నేన  ఇకకడకెలా  వచర్చిన?  ఇముంతకీ
మీరెవరు?" అరచడ రామయర. 
"కనిపిముంచటలదసూ?! భసూతలముం!"  అనల్నిద తలల
భసూతముం,  కళళ్ళ పెదద్దవి చేసి,  తన గార పళళ్ళ
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కనబడేటల  ఇకిలముంచి. 

"ఓహో!  మీరు  భసూతలా?!  ఎవరో  పగట
వేషగాళళ్ళ  అనకనాల్నిన"  అనాల్నిడ
రామయర,  "ఎలా తపిప్పముంచుకోవలా?"  అని
ఆలోచిససూత. 
"కాదు-  నిజముం  భసూతలమే!  కావలముంట
మటట  చసూడ!"  అని చేతలు మముందుక
చచిముంద భసూతముం. 

రామయర  దాని  చేతలు  మటట
చసూశడగాన,  అముంతక  మముందనల్నిడూ
భసూతముం  చేతలు  ఎలా  ఉముంటయో
చసూడలదు  కద,  అముందుకని  అతనికి
పతతరకముంగా ఏమీ తెలయనవత తెలలదు. 

అయినా అతన మరారదగా తల ఊపతసూ
"అవున-  అవున-  తెలుససూతనే ఉముంద"  అని
సణిగాడ. 

"అయినా  నవుశ  చచర్చివనకొముంటమే!

అముందుకనే  వీళల  నాయనిల్ని  పముంపిముంచన
నేన!" అని నాలుక కరచుకనల్నిద భసూతముం. 

"చెపేప్పసావ!  చెపేప్పసావ!  ఇపప్పడెలాగ?"  అని

ఎగిరముంద భసూతముం పిలల. 
"ఎకకడకి  పముంపరు?  ఎముందుక పముంపరు?"

అని  ఒకక  ఉదుటన  లచి  కూరుర్చినాల్నిడ
రామయర. భసూతముం పిలల "కెవుశ"మని అరచి,

ఒకక  గముంతలో  వళళ్ళ  అమమ్ము  వనకిక
చేరుకనల్నిద. 

"న వేషముం వేసకొని,  మీ ఊరెళాళ్ళడ,  వీళళ్ళ
నాయన.  మీ  ఊళళ్ళ  బగా  బలసిన
పశవులసూ, గొరెతలసూ, మనషులసూ ఉముంటరు
కదా,  వళిళ్ళ  వీలవనముంతమముందని  ఒకేసార
ఎతత కొచేర్చిసత,  తరాశత ఓ ఏడద పట మే ముం
హాయిగా  వటనే  తిముంటసూముండచుర్చి  కదా-

అముందుకని!" మరసిపోతసూ గొపప్పగా చెపిప్పముంద
భసూతముం. 

"ఎవరు చెపప్పరు? మా ఊళళ్ళ మసూడేళళ్ళగా
వనలలవు.  పశవుల కొటట లనల్ని  ఖాళ.  గొరెతల
మముంద  ఒకకట  కనిపిసత  ఒటట .  అయినా
ననల్నిడగిత నేనే చెపేప్పవణిషగా,  అముంత దసూరముం
ఎముందుక  వళాళ్ళడ  ఊరకే?!"  చికాక
పడడ్డి డ రామయర. 
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"ఎముందుకెళాళ్ళడో,  ఏముంట-"  అని  కలవర
పడముంద భసూతముం- "వళాళ్ళక నాలుగురోజులవనా
ఒకక ఫోనసూ లదు!  ఎటల  ఉనాల్నిడో,  ఏముంట
తెలనే లదు!" 

"ఓహో!  మీక  ఫోన  కూడ  ఉముందా?  ఏ
నటశరుక?"  అనకనాల్నిడ  రామయర.
అయినా  అద  భసూతనికి  ఎలా  తెలస్సముందో
తెలస్సముంద- 

"మా ఫోనల  మీ ఫోనల లాగా కాదు-  పప్రాణముం
ఉనల్ని మనిష మదడలోముంచి మా మదడక
పోతెవ-  అముంటసూనే భసూతముం గబుకకన వచిర్చి
రామయర  నతిత  మీద  ఓ  కటటత  గటటగా
మొతితముంద. 

చటకకన రామయర మదడలో ఓ ఫోన
మగుతనల్నిటల  అనిపిముంచసాగిముంద. సీప్పకరుక
తగిలముంచినటల  ఆ  శబద్దముం  గుహ  అముంతట
పతతిధశనిముంచ సాగిముంద-  "కతముం..కతముం..  కతముంకతముం...

కతముంకతముం.." 

అముంతలో  అకసామ్ముతత గా  "అబబ్బ!..  నా
పప్రాణాలు  పోతనాల్నియ!  వీడ

మామసూలోడ కాదు! నా బద్రతకిముంత ఘోరముం
అయిపోతముందని  ఏనాడూ  అనకోలదు..

అయోర!...  అబబ్బ!...కయోర!"  అని
మసూలుగులు వినిపిముంచసాగాయి. 

"ఓరోరరరరర..  నకేమవముందరో.."  అని
రామయర  దగగ్గరకొచిర్చి  మొతత కనల్నిద
భసూతముం. 

"మళళ్ళ  చెబుత!  ఇపప్పడ  శకిత  లదు!

తొముందరగా మన గుహలోముంచి మముంతతప నళళ్ళ
కొనిల్ని  పముంపియిర  నాక!  వడ చేతికి  ఇచిర్చి
పముంపియిర  పరేలదు.  వడకి  ఓ  కిలో 
బముంగారమసూ, పదో  పనల్నిముండో  వజప్రాలసూ  కూడ
మసూటగటట  ఇచిర్చి  పముంపిముంచు!  పపముం!

అయోర..!"  అని  వినిపిముంచిముంద
అవతలనముండ. 

భసూతముం,  పిలల  భసూతముం  రెముండూ  గొలుల న
ఏడపలముంకిముంచుకనాల్నియి. 

"అబబ్బ! మముందు ఏమవముందో  చెపిప్ప, ఆ తరాశత
ఏడవముండ!"  మొతత కనాల్నిడ  రామయర.
జవబుగా  ఇముంకా  గటటగా  ఏడర్చిముంద  పిలల
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భసూతముం.  

తలల  భసూతముం  వణుకకముంటసూ రామయరత
"ఇదగో  అబీబ్బ!  మముందు  బయలద్దరు!

తొముందరగా  పో,  మీ ఇముంటకి!  అకకడ  మా
ఆయనముంటడ-  అయిత  పపముం,  నకముంట
చలా నరసముంగా ఉముంటడేమ- ఆయనకి ఈ
మముంతతప  నళళ్ళ  చెముంబు  అముందముంచు.  ఈ
బముంగారమసూ,  వజప్రాలసూ  నక-  తీసకొని
ఇకకడనల్నిటట ఇలుల  చేరుకో- పో!" అని చేతికి
ఓ  చినల్ని  మసూటనిచిర్చి,  రామయరన
బయటకినటటసిముంద. 

రామయరక ఏమీ అరస్థాముం కాలదు-  అయినా
"పప్రాణాలు దకికముంద చలు" అనకొని పరుగు
పరుగున ఇలుల  చేరుకనాల్నిడ. 

అలలముంత  దసూరాన  ఉముండగానే  అతని  భరర
అతనిల్ని  ఎదురకని,  "మముంచముంలోముంచి
లవదద్దనాల్నినా?!  పోయి  పడకో,  పో!"

అముంటసూ  ఇముంటలకి  లాకెకళిళ్ళ,  బయటనముండ
గొళలముం పెటటసిముంద.  

లోపల  మముంచముం  మీద  పడకొని  ఉనాల్నిడ

రామయర!! -వడని చసూసి రామయర ఒకక
కణముం  బెదరపోయడ  గాన,  వముంటనే
తరుకనాల్నిడ.   అపప్పడ అరస్థాముం అయిరముంద
అతనికి:  "ఇకకడనల్నిద  భసూతముం!  తన
వేషముంలో  వచిర్చిముంద!  తమ  ఊళళ్ళముంచి
పశవులల్ని,  గొరెతలల్ని,  మనషులల్ని
ఎతత కెళళ్ళముందుక వచిర్చిముంద!  తన  లకనాల్ని,
ఇముంటల వళళ్ళవరకీ తన లనటట తెలలదు!" 

ఆ ఊహ రాగానే అతనికి రకతముం
మరగినటలయిముంద.  ఆ  భసూతనిల్ని  పచర్చిడ
పచర్చిడ  చేయలనిపిముంచిముంద.  అయిత
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భసూతముం వడ ఎలాముంట దశలో  ఉనాల్నిడముంట,

వడకి  అసలు  పప్రాణాలు  ఉనాల్నియో,  లవో
కూడ తెలలదు రామయరక.  అతన వళిళ్ళ
వడ  మకక  దగగ్గర  చెయిర  పెటట,  గాల
ఆడతనల్నిదో  లదో  చసూశడ.  అముంతలోనే
వడ నరు తెరచి, నరసముంగా "న..ళళ్ళ" అని
గొణిగాడ. 

రామయరక ఆ భసూతముం వడ పరసిస్థాతి చసూసి
జలవేసిముంద.  అముంతలోనే వడ భరర ఇచిర్చిన
మముంతతప నళళ్ళ చెముంబు గురతచిర్చి,  దానిల్ని తీసి
నళళ్ళనల్ని భసూతముంవడ నటల వముంపేసాడ.   

నళళ్ళ  నటల  పడగానే  భసూతముంవడ  కళళ్ళ
తెరచి,  నరసముంగానే  లచి  కూరుర్చినాల్నిడ.

వణికే  గొముంతతట  మాటల డటముం
మొదలటట డ వడ:  

"ఒరే!  మీరముంత  బల  మముంచోళళ్ళరా!

కషాట లముంట  మాకే  అనకనాల్నిన-  మీకనల్ని
కషాట లు  ఎవశరకీ  ఉముండవని  ఇపప్పడరస్థాముం
అయిరముందరా!  మీ  ఊళళ్ళ  బకకగాలని
పశవులు లవు,  మదరపోని గొరెతలు లవు-

చివరకి  మీ  ఊర  మనషులవశరకీ  మేముం
తినేముందుక సరపడ మాముంసముం కూడ లదు-

అయినా  అముందరసూ  బద్రతికి  ఎలా
ఉముంటనాల్నిరా, ఇకకడ? 

ఏదో,  నాలుగు రోజులు హాయిగా ఉముండచుర్చి
అనకొని ఇకకడకి వచర్చినగాన, మీరు తినే
ఎముండ కారమసూ, జొనల్ని అముంబల రెముండోప్రాజులు
తినేసరకి నా బద్రతక ఇటల  అయిపోయిముంద.

అద తిని, అనిల్ని గముంటలు నేయలటప్రా? 

చీకట గుముంతలోల  కూరర్చిని అనేల్నిసి  గముంటలు
ఎటల  పని  చేసత ముంటరాప్రా,  మీరు?!  ఇదగో,
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జగతతతగా  విన-  నవుశ  మముంచోడవి  గనక,

నకో  ఆఫర  ఇసాత -  నవుశ  కూడ  భసూతముం
అయిపోయి,  నాత  వచేర్చియ-  నిజముం,

భసూతల  జీవితముం  మీ  జీవితముం  కముంట
వముందరెటల  బగుముంటముంద-  నా  బిడడ్డి  మీద
ఒటట !" అని ఏదదో వదరాడ వడ. 

రామయర వడకేసి జలగా చసూససూత
నిలబడడ్డి డ.  "వీడకి  ఏదో  తికక  పటటముంద"

అనిపిముంచిముంద అతనికి.   అయిత అముంతలోనే
భసూతముంవడ  లచి,  చెముంబుని  పటట కొని,

గటటగా  కళళ్ళ  మసూసకొని,  వణికాడ
"ఉహహహహ"  అముంటసూ.  మరుకణముంలో
వడకకడ లడ! 

అకసామ్ముతత గా  ఆరోగరముంగాన,  బలముంగాన
తయరెవన రామయరని చసూసి,  అతని భరర
కొముంచె ముం ఆశర్చిరరపడముంద గాన, "కొతత  ఆరెముంపీ
డకటరు ఇచిర్చిన మాతతరుల  అముంత బగా పని
చేసినాయి"  అనకని ఆమ ఎపప్పటమాదరే
రామయరక  పనలు  పరమాయిముంచటముం
మొదలటటసిముంద! 

ఆమక భసూతముం ఇచిర్చిన బముంగారముం గురముంచీ,

వజప్రాల గురముంచీ చెబుదామా అనకనాల్నిడ
గాన,  రామయరకి  ధవరరముం  చలలదు.

'కషటకాలముంలో  పనికొసాత యిల'  అని  ఆ
మసూటని  భదద్రముంగా  దాచిపెటట,  ఎపప్పటలాగే
పనిలోకి దగాడతన!

గురువు గారు: ఏరా, పక మీద వరసముం రాయమముంట రాయలదముం?

శిషురడ: అద ఎగిరపోయిముంద సార, అముందుకే రాయలకపోయన.
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తెలవి ఎలా తపిప్పముంచుకనల్నిద? 
ఘనా దశప జనపద కథ-                                                         సౌజనరముం: బెరట, సటర నర.కామ 

అనేక  సముంవతస్సరాల  కితతముం  ఫాదర  అనానస్స
అనే  ఒక  మసలాయన  ఉముండేవడ.

పతపముంచముంలో ఉముండే తెలవి తటలనల్ని  ఆయన
దగగ్గరే  ఉముండేవి.  జనాలకి  ఏమ  కావలనాల్ని
వచిర్చి  అయనేల్ని  అడగేవళళ్ళ:   "ఫాదర
అనానస్స!  నా  కొడక  పతవరతన
బగుముండలముంట  ఏమ  చేయల?  ఫాదర
అనానస్స!మా  మేనతత  ఆరోగరముం

మరుగుపడేముందుక ఏమ చేయల? 

ఫాదర అనానస్స!నా పముంట పెరగాలముంట ఏమ
చేయల ? -ఇటల  రోజూ వముందలాద పతశల్నిలక
ఫాదర అనానస్స సమాధానాలు చెపేప్పవడ. 

ఆయన ఇచేర్చి సమాధానాలక గాన పతజలు
డబుబ్బలు  చెలలముంచేవళళ్ళ.  దాముంత  ఆయన
గొపప్ప ధనవముంతడయరడ కూడ.  ఆయన
కటముంబముం ఏనాడూ ఆకలత పడకోలదు-
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కాన అనానస్సకి ఒకే ఒకక భయముం ఉముండేద:

'ఎవరెవనా  నా  తెలవితటలు  అనిల్నిముంటన
దముంగిలముంచుకపోత  ఎలా?!'  అని.  "నాక
డబుబ్బని,  గరవనిల్ని  విలువని తెచిర్చిపెటట  ఈ
తెలవితటల  లకపోత,  ఇముంక  నేన  ఎటల
బద్రతకాల?"  అని  నిరముంతరచిముంతన  ఒకట
మొదలవముంద అతనికి. 

దాముంత బగా ఆలోచిముంచి, ఇక ఉముండబటటలక,

తన తెలవితటలనిల్నిముంటని ఒక కముండలో పెటట,
ఆ కముండని అడవిలో దాచిపెటటవచేర్చిముందుకని
బయలుదరాడ. 

ఫాదర అనానస్సకి ఒక కొడక ఉముండేవడ.

వడ పేరు కేశకజిముంగ్. వడకి వళళ్ళ నానల్నిక
ఉనల్నినిల్ని  జితత లు,  తెలవితటలు  ఉముండేవి.

తముండద్ర ఏదో రహసర పథకముం వేశడని వడకి
అరస్థామవముంద-  అముందుకని  ఆయనక
కనబడకముండ  వముంబడససూత  పోయడ
వడ. 

అనానస్స ఆ పెదద్ద కముండని జగతతతగా కడపక
కటట కొని   అడవిలోకి  పోతనల్ని  కోదద్ద
కేశకజిముంగ్  అనమానాలు  బలపడడ్డి యి.

రెటటముంచిన ఉతస్సహముంత తముండద్రని వముంబడససూత
పోయడ వడ. 

అటల  పోయి, పోయి, చివరకి అడవిలో అనిల్ని
చెటలకముంట ఎకకవ ఎతత నల్ని  చెటట  ఒకదాని
దగగ్గర నిలబడడ్డి డ అనానస్స.  చేరే చెటట  కితముంద
దాకకనల్ని  కేశకజిముంగ్  అతనినే  నిశరబద్దముంగా
గమనిముంచసాగాడ.  కొదద్ద  సప  చెటట  పెవకి
చసూసిన  అనానస్స  ఒకసార  తల  ఊపి,

కముండత  సహా  చెటట  మీదకి  ఎకేకముందుక
పతయతిల్నిముంచసాగాడ- 

కాన  తెలవితటల  కముండని  కడపకి
కటట కని చెటట  ఎకకటముం ఎటల ? అద చలా
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కషటమవన పని! కముండ అడడ్డిముం పడతముంటముంద
అతనికి!  అముందువలల  ఎముంతపతయతిల్నిముంచినా
మొదట  కొమమ్మున  దాట  పెవకి
పోలకపోయడ  అనానస్స!  ఇముంకొముంచెముం
పతయతిల్నిముంచే సరకి జర,  దబుబ్బన నేల మీద
పడడ్డి డ. 

ఆ  దబబ్బక  "అబబ్బ!"  అని  మొతత కని
కూడ,  మళళ్ళ  పెవకి  ఎకేకముందుక  పతయతల్నిముం
మొదలటట డతన!. 

అయిత ఈసార కితముంద పడేటపప్పటకి అతన
రెముండవ కొమమ్ము వరకూ ఎకకగలగాడ! 

అయినా  పటట  వదలని  అనానస్స  మళళ్ళ
ఇముంకోసార  చెటట  ఎకేకముందుక
పతయతిల్నిముంచడ.  అయిత  దురదహృషటముం,

మసూడోసార కూడ కితముంద పడలస్స వచిర్చిముంద! 

దాముంత  కేశక  సిముంగ్  చెటట  చటనముంచి
బయటక  వచిర్చి  "నానాల్ని!  నేన
చసూసత ముండగానే మసూడసారుల  పెవకి ఎకాకవు;

కితముంద  పడడ్డి వు!  అయినా  కముండని  పటటకి
కటట కని,  ఎవరెవనా  చెటట  ఎకకతరా?!

వీపక  కటట కముంట  పోలదా,  ఎముంత
సలభముంగా  చెటట న  ఎకకచోర్చి  గదా?!

అముంతమాతతముం ఆలోచన లదా?!" అనాల్నిడ. 

అనానస్సకి విపరతమవన కోపముం వచిర్చిముంద. "నా
ఈ తెలవితటలు అనిల్నిట నముండ ఏముం లాభముం
వచిర్చిముంద?!  వేలడముంత  లని  నా  కొడక
కూడ  నాక సలహాలు  ఇసత నాల్నిడే!  ఇముంత
చినల్ని పనిని కూడ  నాకముంట బగా చేయడముం
వడకి  తెలుసముంట,  ఇక  నా  యీ  తెలవి
తటలు అనల్ని  వహృధాయ కదా?!" అని అతనికి
చలా విచరమసూ, ఉకోక్రోషమసూ వచర్చియి.

ఆ  కోపముంలో  తన   కడపక  కటట కనల్ని



 కొతతపలల పసతకానికి చముందా కటట సముంసస్థాల వరు బరముంక్ అకకముంటలో జమ చేయలని మనవి.

ఆన లవన చముందా సౌకరరముం కేవలముం వరకత లక మాతతమే.  సముంసస్థాలక: 350/-      వరకత లక: 300/-
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కముండన  తీసి  గటటగా  నేలమీదకి  విసిర
కొటట డ. 

"మరుకణముం  ఆ  కముండ  మకకలు
చెకకలవముంద!  అతన అముందులో దాచిన తెలవి
తటలనల్ని  తపిప్పముంచుకనాల్నియి!  పతపముంచముంలో
అవనల్ని  ఏవి-ఎకకడకి-ఎనిల్ని  చేరుకనాల్నియో
ఎవశరకీ తెలయదు! 

అముందుకనే,  పెవకి  అటల  కనిపిముంచకపోయినా
సరే,  పతపముంచముంలో ఇపప్పడ నిజముంగానే ఇనిల్ని
తెలవితటలునాల్నియి! 

వసత వులన  సముంరకముంచుకోవడముం,  పనలన
సాధిముంచుకోవడముం ఇవనల్ని  జనాలకి  తెలుస!

ఎపప్పడ-  ఏద-  ఎటల -  చేసత  మముంచిద;  అనే
తెలవితటలనల్ని జనాలకి దరకిపోయినవ! 
'తన  కోపముం-తన  శతత వు'  అని  ఎవరో
అనాల్నిరుగాన,  సరగాగ్గ అనల్నిటల  లదు-  ఫాదర
అనానస్సకి  అముంత  కోపముం  రాకపోత,  తన
కముండని అటల  విసిర కొటటకపోత, పతపముంచనికి
ఇముంత మేలు జరగేనా, అసలు?!

కొతతపలల పితముంట పసతకాలన ఆన లవనల ఆరడ్డిరు చేయటముం, చముందాలు కటటటముం చలా సలువు!    కెతడట 
కారుడ్డి ల దాశరాన, డెబిట కారుడ్డి ల దాశరాన, నట బరముంకిముంగ్ దాశరా కూడ ఇపప్పడ కొతతపలలకెవ  డబుబ్బలు 
చెలలముంచవచుర్చి! అకకముంట నముంబరుల  వతకకనే పని కూడ లదు!  సముందరరముంచముండ:                       

               http://www.instamojo.com/kottapallix

కొతతపలలని మీ మతత లక, మీరు చదవిన బడలక, మీ సమీపముంలోని లవబద్రరలక బహూకరముంచముండ! 

రాబోయ 12 సముంచికలకెవ మముందసత  చముందా:

వరకత లక: 300/- (పోసటజీ మరయు యసస్సమమ్ముస ఛారజలు కలపి)

సముంసస్థాలక: 350/-

గమనిక:  అచర్చియిన పసతకాలు ఎపప్పటకపప్పడ సాధారణ పోసట లో పముంపబడతయి.
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సాహసముం
రచన: అఖల కమార, ఇముంటర మీడయట, భవని పరముం, విజయవడ.

ఆ  రోజు  ఆదవరముం.  రాజుక  బడ  లదు.

"ఆడకముందాముం,  వసాత వరా?"  ఇముంట
బయటకొచిర్చి  పిలచడ  రవి.  రవి,  రాజు
మముంచి  సల్నిహతలు.  ఇదద్దరసూ  ఐదో  తరగతి
పిలలల. 

"గ క్రోముండకి  వళిళ్ళ  ఆడకొని  వసాత నమామ్ము!"
వళలమమ్ముక  వినబడేటల  అరచి,  అమమ్ము

ఏమనల్నిదో  వినకముండనే  బయటకి
పరుగతత డ రాజు. 

గ క్రోముండలో  రవి,  రాజు  దాగుడ  మసూతలు
ఆడటముం  మొదలటట రు.  రాజు
దాకకనేముందుక వళిల,  దగగ్గరోల  ఉనల్ని ఓ చెటట
మీదకి  ఎకిక,  కొమమ్ములోల  దాకొకని
కూరుర్చినాల్నిడ. 
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రవి అతని కోసముం వతకతనాల్నిడ-  ఓ కటట
పలలత  తన  దారకి  అడడ్డిముం  వచిర్చిన
వసత వునలాల  ఎతిత పకకక పడేససూత.

అకకడక పతకకగా అతనికో ఉముండ చుటటన
కాయితముం కనిపిముంచిముంద.   కటటపలలత దానిల్ని
కొటట డ.  అద పెవకి ఎగిర,  అవతల పడముంద.

రవి  ఈసార  దాని  దగగ్గరకి  వళిళ్ళ  మళళ్ళ
కొటటబోతసూ,  యథాలాపముంగా  వముంగి,  ఆ
ఉముండని విపిప్ప చసూసాడ-

"ననల్ని  కాపడముండ  పీలజ!  ఎవరెవనా!"  అని
గజిబిజి అకరాలలో రాసి ఉముంద అముందులో! 

"ఒరే!  రాజూ!  ఇద చసూడరా!  ఒరే!  దీనిలో
ఏదో రాసి  ఉముంద!"  హడవిడగా  అరచడ
రవి.

వడ  గొముంతలోని  మారుప్పన  గమనిముంచిన
రాజు  చెటట  మీద  నముండ  కితముందకి  దగి
వచర్చిడ  "ఏమవముంద?  ఏమనల్నిద
అముందులో?!" అముంటసూ.

దానిల్ని చదవి, "ఈ కాగితముం ఎపప్పటదో  మర?!

దీనిల్ని  రాసిన  వళళ్ళ  ఇముంకా బద్రతికి  ఉనాల్నిరో
లరో?!"  అనాల్నిడ రాజు నిటసూటరుససూత,  పెదద్ద
పోలసవడలాగా మొహముం పెటట.
"కాగిత ముం  ఉముండ  కొతతగానే  అనిపిసత నల్నిద.

రెవటముంగు  చసూసత  ఎవరో  పిలలవడద  లాగానే
ఉనల్నిద.  వడ  ఇకకడకి  దగగ్గరోలనే  ఎకకడో,

ఏదో  కషటముంలో  ఉముండ  ఉముంటడ"  అనాల్నిడ
రవి, తనసూ ఆలోచిససూత.
"ఇకకడ ఎకకవ ఇళళ్ళ లవు.  పడ బడన
భవనాలు నాలుగ వదు ఉనాల్నియి.  దముంగలసూ,

తగుబోతలసూ  తిరుగుతముంటరు  అకకడ-

దీనిల్ని రాసిన పిలలవడెవరో వటలో ఉముండచర్చిని
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నా అనమానముం.  రా!  పోయి వతకదాముం"

అనాల్నిడ రాజు, మముందుముండ దార తీససూత.

పిలలలదద్దరసూ అకకడకి దగగ్గరోల ఉనల్ని ఇళల
తలుపలు  కొటట,  "అముంత  బగునాల్నిరు
కదముండ?!" అని అడగటముం మొదలు పెటట రు.

"ఏమ,  అటల  ఎముందుక అడగుతనాల్నిరు?"

అని అనమానముంగా చసూసారు కొముందరు.

"ఇటల  చలా సమయముం వహృధా అవుతనల్నిద.

మనముం  చసూడలస్సముంద  ఇళలలో  కాదు.  ఆ

పడబడడ్డి భవనాలలో!" అనాల్నిడ రాజు.

"నాక భయముం బబసూ!" అనాల్నిడ రవి.

"నాకూ  భయమేలరా,  కాన  తపప్పదు.  ఎవరో 
పపముం, కషాట లోల  ఉనాల్నిరు. మనముం కాపడల!"

అముంటసూ వడ చెయిర పటట కొని అటవవప
నడచడ రాజు.

వళళ్ళక  కనిపిముంచిన  మొదట  పడబడన
ఇముంట  గోడకే  ఒక  కనల్నిముం  ఉముంద.  ఇదద్దరసూ
చపప్పడ చేయకముండ వళిళ్ళ, ఆ కనల్నిముంలోముంచి
లోపలకి చసూసారు..

అకకడ  నిజముంగానే  ఎవరో  పిలలవడ
ఉనాల్నిడ!  ఎవరో వడని అకకడనల్ని కరర్చికి
కటటపడేశరు.  వడ కాళల  చేతలు కటటవేసి,

మసూతికి  పల సటర  వేసి   ఉముంచరు.  వడ
తపిప్పసత  ఆ  ఇముంటల  ఎవరసూ  ఉనల్నిటల  లరు-

ఇలలముంత నిశరబద్దముంగా ఉముంద!

రాజు,  రవి  వముంటనే ఆ కనల్నిముంలోముంచి ఇముంట
లోపలకి పతవేశిముంచరు.  వళళ్ళని చసూడగానే ఆ
పిలలవడ  కళళ్ళ  మరసాయి.  కరర్చిలోనే
గిముంజుకోవటముం మొదలటట డ.  రాజు వముంటనే
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ఆ  పిలలవడ  నటకి  వేసిన  పల సటర  పీకేసి,

"ఎవరు నవుశ? ఏమవముంద?" అని అడగాడ. 

పిలాల డ  చెపప్పడ-  "నా  పేరు  బబు.

పిఠాపరముంలో  నాలుగో తరగతి.  నేన ఇవళల
ఉదయముం  రోడడ్డి  మీద  నడసత ముంట  ఎవరో
ఇదద్దరు  దముంగవళళ్ళ  వచిర్చి,  నా  మడమీద
గటటగా ఒకక దబబ్బ వేసారు.  తరాశత తెలవి
వచిర్చి చసూస సరకి నేన ఓ కారులో ఉనాల్నిన!

అయిత  అదహృషటముం  కొదీద్ద  నా  దగగ్గర  పెనల్ని,
పేపరు  ఉముండనవ.  దముంగలకి  కనబడకముండ
నేన  'ననల్ని  కాపడముండ'  అని  రాసి,  ఆ
కాయితనిల్ని  కారులోముంచి  బయటకి
విసిరేసాన.  'దానిల్ని  చసూసి  ఎవరెవనా
రాకపోతరా,  ననల్ని  కాపడకపోతరా'  అని
ఎదురు  చసూసత నాల్నిన.  దముంగ  కిడల్నిపరు-

గాళళ్ళ  ఇదద్దరసూ  ననల్ని  ఇకకడ  కటట  పడేసి,

ఇపప్పడే,  బయటకి  వళాళ్ళరు"  చెపప్పడ
వడ.

రాజు రవి ఇదద్దరసూ ఆలోచిముంచరు.  "ఇదగో,

నవుశ ఇకకడే కూరోర్చి!  భయపడక!  మేముం
వముంటనే  వచేర్చిసాత ముం!"  అముంటసూ  పోలస

సటషనక  పరుగు  పెటట రు;  తశరతశరగా
పోలసలన పిలుచుకొచర్చిరు. 

పోలసలు  ఆ  పడ  బడడ్డి  ఇలలముంత  తిరగి
చసూసి,  "మముంచి పని చేసారు.  వీడని ఇటల గే
కరర్చిలో ఉముండనిదాద్ద ముం"  అని ఆ ఇముంటల  అనిల్ని
మసూలలా మాట వేసారు.

కొదద్ద  సపటకి  కిడల్నిపరుల  ఇదద్దరసూ  తిరగి
వచర్చిరు. "వీడ నానల్ని బల పిసినారరా! కోట
రసూపయలు ఇమమ్ముముంట,  చసూడ పద లకలు
ఇసాత నముంటనాల్నిడ"  అని మాటల డకముంటసూ
ఇముంట లోపలకి అడగు పెటట రు.

మరుకణముం  పోలసలు  వళలన
చుటట మటట రు.  అముంతమముంద  పోలసలన
చసూసిన  దముంగలదద్దరసూ  అవకెవక్కైపోయరు.

చపప్పడ  చేయకముండ  లముంగిపోయరు.

పోలసలు  వళలక  బడీలు  వేసి  సటషనక
తీసక వళాల రు. 

ఆ  తరాశత  పోలసలు,  ఊళళ్ళవళళ్ళ,
పిఠాపరముం వళళ్ళ, అముందరసూ రవిని, రాజున
ఎముంత మచుర్చికనాల్నిరో చెపప్పలముం!
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పప్రాపతముం
రచన: శ చొపప్ప వీరభదద్రపప్ప, అనముంతపరముం.

అనగనగా సముందరయరఅనే జలర ఒకడ ఉముండేవడ.  పెదద్ద  నద మధరలో,  సడగుముండల
పప్రాముంతముంలో  చేపలు  పటటవడ  అతన.  ఆ  పప్రాముంతనికి  పోవలముంట  వేరే  జలరుల  అముందరసూ
భయపడేవళళ్ళ.  అటల  ఎవశరసూ పోయముందుక సాహసిముంచని చోటల తనొకకడే చేపలు పటటడముం
వలల, అతనికి చేపలు బగా దరకేవి. అటల  సడగుముండలముంట భయపడని సముందరయరన తట
జలరుల  మదుద్ద గా 'సడగుముండయర' అని పిలవటముం మొదలటట రు.

సడగుముండయర  చలా  తెలవవన  వడ.  నద  ఉధహృతముంగా  పతవహసత నల్నిపప్పడ  కూడ,

సడగుముండముం తనన లోపలకి లాకోకకముండ రకరకాల ఉపయలు పనేల్నివడతన.
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పతమాదకరమవన సడగుముండలలోకి జొరబడేటపప్పడ,  మముందుగా నద ఒడడ్డి న నేలలోకి ఒక
గుముంజన పతవడ.  దానికి పడవట మకన ఒకదానిల్ని  కటటవడ.  ఆ మక రెముండో 
చివరన తన పడవక కటటవడ. ఎపప్పడూ ఆ తడ పరధిలోనే  చేపలన వేటడేవడ. 

ఒకనాడ  నదలో  చేపలు  పటట  బెసతవళలన
వతకకముంటసూ కొముందరు రాజభటలు వచర్చిరు.

"మా రాజు గారకి ఒక రకముం పకవతముం వచిర్చిముంద.

అద నయముం కావలముంట అయన చేతికి వముండ చేప
రకతముం  పూయల;  కాలకి  బముంగారు  చేప  రకతముం
పూయల  అని  వవదురలు  చెపప్పరు.  మీరు
ఎపప్పడూ  నదలోనే  తిరుగుతముంటరు  కాబటట,
అటల ముంట  చేపలు  మీకేమవనా  నదలో
దరుకతయమ చసూడముండ. వటని పటట కొచిర్చి
రాజు గారకి ఇచర్చిరముంట, వముండ చేప పటట తెచిర్చిన
వరకి వముండ పడవ; బముంగారు చేప పటట ఇసత వరకి
బముంగారు పడవ బహమానముంగా ఇసాత రు!"  అని

చటముంచి పోయినారు. 

ఇద వినల్ని సడగుముండయర భరర అతనిత "మామా! వినాల్నివు కదా! ఈసార నవుశ అటల ముంట
చేపలు పటట కరావల!" అనల్నిద. "మనముం ఆ పడవలమమ్ము, ఊరోల మముంచి ఇలుల  
కొనకొకని హయిగా బతకచుర్చి!" 
సడగుముండయర నవిశ  "ఓసి పిచిర్చి మఖమా!  వముండ పడవ,  బముంగారు పడవలోల చేపలు పడత
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మన గురముంచి అముందరు గొపప్పగా చెపప్పకముంటరు.  అపప్పడ నా విలువే,  వేరుగా వుముంటముంద.

వటని అమమ్ముత ఏమొసత ముంద?" అనాల్నిడ. వళిళ్ళదద్దర మధార ఆ చరర్చి  తెగలదు కాన, ఆనాట
నముండ సడగుముండయర మామసూలు చేపలు పడతసూనే,  పతతరక దహృషటత వముండచేప కోసమసూ,

బముంగారు చేప కోసమసూ వతకటముం మొదలు పెటట డ. 

అనకోకముండ  ఒకరోజు  అవి  అతని  కముంట
పడడ్డి యి!  చలా  కషట  పడగా,  అతి  పతయతల్నిముం
మీద  ఒకక  వముండ  చేప  మాతతముం  అతని  వలలో
పడముంద.  బముంగారు  చేప  దసూరముంగా  పరపోయి
తపిప్పముంచుకొని కూడ నళళ్ళలోముంచి తట చెటటముంత
ఎతత క ఎగిర దసూకతసూ ఏవేవో విముంత శబద్ద లు
చేసిముంద.  చేప  అలా  అరవటముం  విని
సడగుముండయర  చలా  ఆశర్చిరరపడడ్డి డ;  కాన
అముంతలోనే  పెదద్ద పెదద్ద రెకకలునల్ని  భవరవడేగ ఒకట
ఎకకడనముండో వయు వేగముంత వచిర్చి చేరుకొని,

సడగుముండయర  చుటసూట  గిరగిరా  తిరుగుతసూ
అతనిత  "సడగుముండయర! ఆ వముండ చేపన వదులు!" అనల్నిద. 

దాని  రెకకల  విసరుక  నదలో  అలలు  రేగి  సడగుముండయర  పడవ  అలలలాల డముంద.

సడగుముండయరక కొముంచెముం భయముం వేసినా, గటటగా నిలబడ "అద నాక దరకిముంద. దానిల్ని నేన
ఎముందుక వదులుతన?!  నవశవరు,  నాక చెపప్పడనికి?  దీనిల్ని తీసకెళిళ్ళ  నేన రాజుగారకి
ఇసత,  ఆయన  నాక  వముండ  పడవ  ఇసాత డ.  మర  దీనిల్ని  వదలసత  నవేశమసాత వో  చెపప్ప?!"

అనాల్నిడ. 
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"న పడవక సరపోయ వముండని నేనిసాత న సరేనా?  ఈ చేపన వదలసయిర చలు!"అనల్నిద
భవరవడేగ. 

సడగుముండయర కొముంచెముం సప ఆలోచిముంచి "సరే" అనాల్నిడ.

బెవరవ డేగ  ఎకకడకో వళిళ్ళ, పెదద్ద వముండ మదద్దన
కాళళ్ళ  మధర  ఇరకిముంచుకొని తెచిర్చిముంద.  "ఇదగో,

ఈ వముండ కలత లనిద;  సశచచ్ఛామవనద.  రాజుగారు
నకిచేర్చి వముండకముంట చలా విలువవనద ఇద.  దీనిల్ని
ఇపప్పడే  నద  గటట న  పెడతనాల్నిన.  తీసకో.

చేపన వదలయిర!" అనల్నిద. 

సడగుముండయర వముండమదద్దన తీసకొని వముండ
చేపన  నదలోనే  వదలసాడ.  ఆ  వముండని
మొతత నల్ని   అమమ్ము,  సడగుముండయర  భరర
డబుబ్బ  చేసకనల్నిద.  ఆ  డబుబ్బత  పెదద్ద  ఇలుల

కటటముంచిముంద కూడ. అయిత అపప్పట నముండ ఆమ పతతి రోజూ 'ఈసార బముంగారు చేపన పటట '

అని భరతక గురుత  చేససూతనే ఉముంద.  సడగుముండయరకూడ బముంగారు చేపకోసముం గటట పతయతల్నిముం
చేసాడ. నిజముంగానే బముంగారు చేప పడముంద కూడన, అతని వలలో! 

అయిత ఈసార కూడ  మముందుసార లాగానే జరగిముంద. వముండ చేప గాలలోకి ఎగిర ఏమేమ
శబద్ద లు చేసిముంద. ఆ శబద్ద లు విముంటసూనే బెవరవ డేగ వచిర్చిముంద. గతముంలో లాగే సడగుముండయరత
"అయర!  నవుశ  కోరనముంత  బముంగారానిల్ని  నేనిసాత న.  మా  బముంగారు  చేపన  మాతతముం
వదలపెటట !" అనల్నిద. 
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అతడ సమమ్ముతిముంచడ.  డేగ ఎకకడ నముంచో ఈసార పెదద్ద  బముంగారు మదద్దన తెచిర్చి,  నద
గటట న పెటటముంద. సడగుముండయర ఆ బముంగారు మదద్దన చసూసి సముంతషముంచి, చేపన వదలససూత
బెవరవ డేగత "నక, ఈ చేపలక ఏమట సముంబముంధముం?" అని అడగాడ. 

"అయర! అవి రెముండూ నా పప్రాణ దాతలు. నేన చినల్నిపడ ఈ నదలో పడ, కొటట కొని వచిర్చి,

ఈ  సడగుముండముంలో పడపోబోయన.  ఆ  సమయముంలో ఈ రెముండూ  ననల్ని  కాపడ  నద
గటట క చేరార్చియి. నేన వీటకోసముం నా పప్రాణాలవనా ఇవశగలన" అనల్నిద.

సడగుముండయర  "ఓహో!"  అని బముంగారానల్నిముంత ఇముంటకి తీసకపోయి,  భరరక ఇచర్చిడ.

భరర ఆ బముంగారానల్నిముంత అమమ్ము ఎముంత సొమమ్ము చేసకనల్నిదముంట,  ఇక ఆ డబుబ్బ వళల కొతత
ఇముంటల  కూడ పటటలదు! దాముంత ఆమ అతనిత "ఇపప్పడ మన దగగ్గర చలా డబుబ్బముంద కదా;

ఇముంక మనముం ఇకకడ ఉముండటముం క్షేమముం కాదు- పటటణానికి పోయి సఖముంగా ఉముందాముం" అనల్నిద.

అముంత డబుబ్బ వచిర్చినా సడగుముండయర ఆశ  చవ లదు.  "ఈ సార ఆ రెముండ చేపలనసూ
పటట కొని రాజుగారకిసాత న. ఆయన రోగముం నయమౌతముంద. ననల్ని సనామ్మునిసాత రు. వముండ పడవ,

బముంగారు పడవ కూడ ఇసాత రు. ఒకోక రోజున  ఒకొకకక పడవలో నదకి పోతన!" అనాల్నిడ. 

అమ నవిశ,  "మామా!  దురాశక పోక!  మన దగగ్గర  ఇపప్పటకే  చలా డబుబ్బనల్నిద.  దానిల్ని
కాపడకోవడమే  కషటముం.  ఉనల్ని  డబుబ్బన ఎలా రకముంచుకోవలో చసూడకనే,  ఇముంకా డబుబ్బ
సముంపదముంచే ఆలోచన ఎముందుక చేసాత వు?  మనముం ఇకకడ ఉముండటముం పతమాదకరముం-  నిజముంగా
చెబుతనాల్నిన- 'వేరే పప్రాముంతనికి వళిళ్ళపోదాముం' అనల్నిద. 

సడగుముండయర  ఒపప్పకోలదు.  మళళ్ళ  పడవనకిక  చేపల  కోసముం  నదలోకి  పోయడ.

అతడనకనల్నిటల ఈసార  బముంగారు, వముండ చేపలు రెముండూ అతని వలలో పడడ్డి యి. 

"ఇపప్పడ ఎవరు పిలుసాత రు, మీ సల్నిహతడని?" అని ఎగతళిగా నవశడ సడగుముండయర.
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అయిత అవి రెముండ వలలోనే గటటగా గిముంజుకలాడతసూ అరచే సరకి బెవరవడేగ రానే వచిర్చిముంద.

అద అనల్నిద,  "అయర!  నేన నక కావలసిన దాని కముంట ఎకకవగానే వముండ బముంగారాలు
ఇచర్చిన గదా,  మళళ్ళ మా వళళ్ళన ఎముందుక పటట కనాల్నివయర?!  మొదట ఇచిర్చిన దానికి
రెటటముంప వముండ బముంగారాలు ఇసాత న.  వీటని వదలపెటట !  మళళ్ళ  ఎపప్పడూ పటట కోనని మాట
ఇవుశ!" అనల్నిద. 

సడగుముండయర ఒపప్పకోలదు. "అటల  కదరదు. ఎనిల్ని సారుల  పటట కముంటననేద నా ఇషటముం. ఈ
చేపలన పటట కొని రాజుగారకి ఇసత అయన ననల్ని సనామ్మునిసాత డ. నవుశ ఇచేర్చిదానికముంట చలా
ఎకకవ ఇసాత డ!" అనాల్నిడ.

భవరవ డేగక చలా కోపముం వచిర్చిముంద. "చివర అవకాశముం ఇసత నాల్నిన. పటట  వదులాత వ లదా?!"

అనల్నిద. 

సడగుముండయర  అడడ్డిముంగా  తల  ఊపడ.  "ఇముంకా బెటట  చేసత  మరముంత  డబుబ్బ  వసత ముంద!"

అనకనాల్నిడ.

అయిత భవరవ డేగ ఈ ఆశబోతత ఇముంక బరముం చేయదలుర్చికోలదు.  చటకకన ఆకాశనికి
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ఎగిరముందద.  వేగముంగా వచిర్చి,  అతన నద ఒడడ్డి న నేలలో నాటన కరతన తన కాళళ్ళత లాగి
పరేసిముంద!  తడ సాయముం లని పడవ పటట  తపిప్పముంద.  సడగుముండముంలో చికకకొని గిరగిరా
తిరగటముం మొదలటటముంద.  

పప్రాణభయముంత 'కాపడ'మని అరచడ సడగుముండయర.  చివర నిమషముంలో కోపముం చలాల రన
డేగ  అతనిల్ని  కాపడేముందుక పతయతిల్నిముంచిముంద గాన,  ఫలతముం  లకపోయిముంద.  సడగుముండయర
సడగుముండముంలో  కలసిపోయడ.  వలత  పట  పెవకి  తలన  చేపలన  భవరవడేగ  వలలోముంచి
తపిప్పముంచిముంద.

వచిర్చిన అవకాశనిల్ని మముంచి మనసత సదశనియోగముం చేసకముంట సరేగాని,  దురాశత బెటట
చేసత మటక మొదటకి మసముం వసత ముంద.

రోగి : డకటర గారసూ! మీరు రాసిచిర్చిన మముందులనల్ని వేసకముంటనాల్ని రోగముం తగగ్గటలదు; పెవపెచుర్చి 
ఇముంకా  ఎకకవవుతనల్నిద.. ఎముందుకముంటరు?

డకటర: నవుశ తీసకనల్నిద లవఫ్ కారుడ్డి  బబసూ. కాబటట జీవితముంతముం న రోగముం  పెరుగుతసూనే 
ఉముంటముంద; నేన నక మముందులు రాసిససూతనే వుముంటన.  

కీలనర: సార వటర కీలనిముంగ్ సీప్పడకే మీ కారు గాలకెగిరపయిముంద. ఎముంత పెటట కొనాల్నిరు?

ఓనర: ఫారెన కారు ఖరదు కోటనల్నిర...?

కీలనర: ఇముండయలో నళళ్ళ నచర్చిక ఫారెన పోయుముంటముంద.

రామ: ఏముంటప్రా ఆటల పోటీలోల పల గ్గని దబబ్బలు తగిలముంచుకనాల్నివ?

రాజు: గ క్రోముండక వళలటపప్పడ లాఠీఛారజ జరగిముందరా.  ఇవనల్ని పోలసవరచిర్చిన బహమతలు!
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బొమమ్ములు - పదాలు 4
రెముండో తరగతి పిలలలక పతతరక ముం :  ఇకకడ ఎనిమద బొమమ్ములునవన.  ఒకోక బొమమ్మునముండీ  రెముండ-లక-

మసూడ అకరాల పదాలు తయరవుతయి- చసూడముండ. విముంత ఏముంటముంట ఆ ఎనిమద పదాలసూ 'ఈ '
తట మొదలౌతనవన!  బొమమ్ములల్ని చసూసి పదాలు కనకోకముండ మర !  
నిరశహణ : శమతి ఆదసూర హవ మావతి, అమరకా సముంయుకత రాషాట స లు

  

1 2 3

4 5

6

7

"బొమమ్ములు-పదాలు 1 నముండ బొమమ్ములు-పదాలు 
6" వరకూ వచిర్చిన పదాలనల్ని దాచి పెటట కోముండ. 

చివరకి, అనిల్నిటన ఓ పోసట  కారుడ్డి  మీద రాసి 
పముంపల మాక! అటల  అనల్ని సరగా రాసి పముంపిన 
రెముండో తరగతి పిలలలోల లాటర దాశరా  ఎముంపికెవన 
ఇదద్దరకి - ఒకొకకకరకీ  500 రసూ. బహమతి 
ఇవశబడతముంద ! 8
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బొమమ్ముక కథ రాయముండ
ఈ చిటటద ఏమని పప్రారస్థాసత నల్నిదో కదా? 

“దవుడ !...  నేన  ఎబిసిడ కానశముంటలో యలకజీ చదువుతనాల్నిన...  నాక తెలుగు చలా కషటముం…
ఇముంగలషు  కూడ కషటమే  మా అమమ్ము వళళ్ళ ననల్ని  ఐఐటీ చదవమముంటనాల్నిరు… ….  నాకేమ పరకలు
దగగ్గరకొచేర్చిసినవ దవుడ !  నాక మాతతముం  ఎలాగ వనా ఫసట  రారముంక తెపిప్పముంచు దవుడ...   “ అముంటముందా ?
ఇముంకేదవనా  అముంటముందా?  ఈ పప ఏమముంటనల్నిదో  మాక రాసి  పముంపముండ.  చకకగా రాసిన నాలుగు
కథనాలన కొతతపలల-92 లో పతచురసాత ముం ! 

కొతతపలల పతచురణలు, 1-127/A, MRO ఆఫీస దగగ్గర, చెనేల్నికొతతపలల , అనముంతపరమ జిలాల , ఆముంధద్రపతదశ-515101. 
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పదాలల్ని వతికి పటట కోముండ!
పడవ, బముంగారమ, తరగతి, చలాకీ, కకక పిలల, వినాయకడ, దయరలు, వయస, పరకలు, 

రసూపయలు, రాఘవయర, కళాయి, అముంగడ, ఊపిర, సముంతషముం, సానభసూతి, పదహేడ, 

రెముండవేలు, రెముండోవడ, అవసరముం :- ఈ పదాలనల్ని కితముంద పటటకలో దాగునాల్నియి-నిలువుగా, అడడ్డిముంగా, 

వలుగా, కితముంద నముండ పెవకి -ఎటపడత అట! వటని వతికి వట చుటసూట గుముండప్రాలు గయముండ!

బముం యర త ర గ తి భసూ న సా త చ  యర
డో లల రముం క స హే యర తి హే ళా లా భసూ
క రెముం స య లు లు వే డ రెముం యర కీ రెముం
ఘ రముం వ లల య క బముం కక షముం డో డ బముం
డ భసూ అ పి ప ర డో ఊ లల హే వ హే
గ తి క కక రసూ ప యర ససముం ర త రముం డ

అముం డో కక క ప డ వ రెముం ఘ పి క డ

కీ ళా షముం ద భసూ ళా యర షముం హే య ఊ నా

కక ద హే లు లల వ క మ నా య యర రముం

రెముం డ వే క ఘ బముం ర వి య డ తి స
లు ఊ క రా తి గా ఊ యి ళా క భసూ రముం
బముం లు యర ద బముం కక షముం రెముం య షముం త సముం
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పదరముంగముం-90
నిరశహణ: డ. సిర, మరారలగసూడ, నల గ్గముండ జిలాల , తెలముంగాణ రాషటసముం

1 2 3 4

5 6

7 8

9 10 11 12

13 14 15

16

అడడ్డిముం:

1. పలలలోల జరగే ఒక ఉతస్సవముం (3)

3. 'పమ'కి మరో పేరు (2)

5. నదులు, సమదాప్రాలు నేలన తకే చోట (2)

7. మన భష! (3)

9. 'పతగతిపథముం'  పదముంలో 'దార' (2) 

11. పటటణముం! (3)

13. నకతతముం, మరో విధముంగా (3)

15.మటటత చేసిన పతతలో పచర్చిళళ్ళ నిలశ చేసాత రు(2)

16. మన మఖముంలో,  కదలక గల ఎమక(3)

అడడ్డిముం-నిలువు ఆధారాల సహాయముంత ఈ 
గడలన నిముంపగలరేమ చసూడముండ.   నిముంపిన 
పదరముంగానిల్ని, కేవలముం పోసట కారుడ్డి పెవ  రాసి, మాక 
అముందటల  పముంపముండ.  మీ బడ పేరు, తరగతి, 

మీవళల  ఫోన నముంబరు  తపప్పక రాయముండ. 

సరెవన సమాధానముం రాసి ఎముంపికెవన మగుగ్గరు 
పిలలలక  కొతతపలల - 92 ని  బహమతిగా 
పముంపిసాత ముం!

నిలువు:

1. National Flag ని తెలుగులో ఇలా పిలుసాత ముం (6)

2. 'నవతరముం' లో చివర రెముండ అకరాలు (2)

4. తిరగబడన 'దరప్పముం' (2)

5. 'తెలుప' కి వరతిరేక పదముం (3)

8. 'దశమ పేతమముంచుమనల్ని' అపప్పరావు గార ఇముంట పేరు(4)

10. తిరగబడన 'రథముం' (2)

12. గుడ దీర రముం చేరన మడ (2)

14. ఒతత  లని కధ (2)



పపసుస తసం అసందుబాటులో ఉనర్నె కొతసపలల్లో పిపసంటు పుససకాల వివరల:

కపమ
ససంఖజ్యే

వివరల ఒక సెట లోన
పుససకాల ససంఖజ్యే

సర కులో ఉనర్నె 
సెటుల్లో  (సుమారగా)

వెల (రన)

(పోసరజి రన 50 అదనసం)

1 2011 Set 11 11 220

2 2012 Set 12 12 240

3 2013 Set 7 3 175

4 2014 Set 10 403 250

5 2015 Set 7 914 175

6 2016 Set 8 1178 200

                                                                                                                                                   

మరనర్నె వివరలకల ససంపపతిసంచసండి:  కొతసపలల్లో పపచరణల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసు దగగ్గర, చెనర్నెకొతసపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో , 515101.  ఫోన: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిల : team@kottapalli.in 



జజాంపజాండడ
అనగనగా ఒకపప్పుడ పెదద్దవాళళ్ళు కథలు చెపప్పువాళళ్ళు.   పిలడలు వినేవాళళ్ళు.
అయితే  రాను  రాను  పెదద్దవాళళ్ళు  పనులడ  మునిగిపోయార.  జీవికలనన
బబ్రతుకుతెరవులు ఐపోయినన.  పపపజాంచప  బరవులలూ బాధలలూ అనన వాళడను
వజాంచేసినన;  దేశాలు పటట కొని  తిరిగేటడ  చేసినన.   తజాందరగా ముసలివాళళ్ళు
అయయ్యేటడ  చేసినన.   సజాంత  ఊర  ఉననది  కేవలజాం  చెపప్పుకునేజాందుకు
ఐపోయిజాంది.  ఎవరికననా చెబుదామజాంటే కథలేవీ గురర కు రావటేడదు వాళడకు...

అజాందుకని  ఇపప్పుడజాంక  పిలడలే  సజాంతజాంగా  కథలు  చెపప్పుటజాం  మొదలెటట ర!

'మీర చెపప్పుకపోతేనేజాం, మజాం చెబుతజాం' అజాంటలూ రజాంగజాంలకి దిగార.  

"మాల  చెనతనాయ్యేనిన  నిజాంపిన  మా  ఏర  'మానేర'కు,  మాకు  చిరనామా  నిచిచ్చిన  మా  ఊర
'ముసర బాదు'కు అజాంకితజాం" అజాంటలూ తమవనన 'జజాంపళళ్ళులజాంట' కథలు చెపప్పుకొచచ్చిర.

జిలడ  పరిషత్ ఉననత పాఠశాల-  ముసర బాదు అధయ్యేపక బబజాందజాం ఆ కథలకో రలూపానినచిచ్చి,  పిలడలు
సజాంతజాంగా వేసిన బొమమ్మలత,  దుజాండబ్రపలిడ బాబు వేసిన చకక్కని ముఖచితపజాంతట 112  పజీల పసరకజాంగా
వలువరిజాంచిజాంది! 

"పపభుతత్వ  బడలడ  పిలడలు  ఎలుకల  పజాందాలడ  కొటట కుపోవటేడదు-  చకక్కని  గాలిని  పీలుసర నానర.

హాయిగా చదువుకుజాంటనానర. తమలని సబజనను ఆవిషక్కరిజాంచుకుజాంటలూ గొపప్పుగా ఎదుగుతునానర.

నిసస్సారమనపోతునన  పెదద్దల  సమాజనికి  భవిషయ్యేతుర ల  వీళళ్ళు  గొపప్పు  ఆసర లు  అవత్వబోతునానర"  అని
నిరలూపిసర నానర ఈ పిలడలు. 

ఈ పసరకజాం అధయ్యేపక లకానికో సలూస్ఫూరిర అవుతుజాందన, పిలడల పపపజాంచప చిరగాలులత పెదద్దలజాంత సేద
తీరతరన, మరజాందరో పిలడలకు ఈ పసరకజాం ఓ దారి చలూపిసర జాందన నమమ్మకజాంగా అనిపిసర ననది. 

అజాంత చదవాలిస్సాన పసరకజాం ఇది!  పపతులకు,  వివరాలకు సజాంపపతిజాంచజాండ: అశోక  సర: 9849649101.  
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